Ólöf Ingólfsdóttir:

Íslensku V-dagssamtökin:

Ráðhúsið hefur
sín leynivopn
●

fasteignir

●

Stórar hugmyndir
í litlu landi

hús

●

tekin til fyrirmyndar í útlöndum
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Ferskleiki
og gæði
íslenskrar
matvöru
gerir hana
að úrvals kosti
fyrir heimilin
í landinu.
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Lögreglan á Blönduósi:

Yfir fimmtíu
óku of hratt
Mikil umferð var um
Blönduós um helgina og hafði lögreglan á svæðinu varla undan við
að stoppa ökumenn fyrir hraðakstur. „Fólk verður að fara að gera sér
grein fyrir því á hvaða svæði það
er að keyra,“ segir Vilhjálmur Stefánsson, lögreglumaður á Blönduósi. „Það er að keyra á besta hraðahindrunarsvæði landsins.“
Milli 50 og 60 ökumenn voru
stöðvaðir fyrir of hraðan akstur
um helgina.
Vilhjálmur segir ennfremur að
lögreglan sé með mjög meðvituðum hætti að reyna að berja niður
hraðann. „Þetta gengur mjög hægt
en með því að lækka hraðann þá
erum við að fækka slysum.“

LÖGREGLUMÁL

BORGINNI STEFNT Mál Ingimundar
Kjarval gegn Reykjavíkurborg verður þingfest í héraðsdómi á morgun. Borginni er
gefið að sök að hafa sölsað undir sig yfir
5.000 verk Jóhannesar Kjarvals í trássi við
erfingja hans. Sjá síðu 2
ÁSAKANIR Á VÍXL Japanski utanríkisráðherrann hafði ekki árangur sem erfiði
er hann flaug til Peking í gær til að reyna
að lægja öldurnar í milliríkjadeilu sem
vakið hefur and-japanska múgæsingu víða
í Kína. Sjá síðu 4

TVÖFÖLDUN ÍBÚÐAVERÐS Fer-

VEÐRIÐ Í DAG

- fgg

AP MYND

metraverð á íbúðum í Reykjavík hefur
rúmlega tvöfaldast á áratug. Fasteignaverð
hefur hækkað um fimm prósent á síðustu
fjórum vikum. Ólafur B. Blöndal fasteignasali segir að verðið eigi eftir að hækka enn
meira. Sjá síðu 6

MESSA SUNGIN Í RÓM Brasilíski kardínálinn Geraldo Majella Agnelo flutti messu í kirkju heilags Georgs í Rómarborg í gær, daginn
áður en kosning nýs páfa hefst. Kardínálar notuðu daginn að hluta til til að ráðfæra sig við aðstoðarmenn sína áður en þeir mættu í
Vatíkanið þar sem þeir verða lokaðir inni, án samskipta við umheiminn, þar til þeir hafa kosið nýjan páfa.

115 kardínálar kaþólsku kirkjunnar setjast í dag á rökstóla um kjör nýs páfa:

HVÖSS AUSTANÁTT í dag en dregur
úr vindi með kvöldinu. Rigning á suðausturlandi og hlýtt í veðri. Sjá síðu 4.
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FRAMTÍÐ FLUGVALLAR Egill
Helgason sjónvarpsmaður og Jón Karl
Ólafsson forstjóri Icelandair eru málshefjendur í kappræðu um framtíð
Reykjavíkurflugvallar á fundi hverfis- og
ungliðafélaga Sjálfstæðisflokksins í
Reykjavík sem fram fer í Öskju, náttúrufræðihúsi Háskóla Íslands, klukkan 20.
Kvikmyndir
Tónlist
Leikhús

26
26
26

Myndlist
Íþróttir
Sjónvarp

26
22
28

76%
20-49 ára fólks á svhorninu lesa Fréttablaðið
á fimmtudögum.*
Náðu til fólksins sem er að
leggja drög að víðtækri
neyslu helgarinnar.

*Gallup febrúar 2005

Páfakjör hefst
PÁFAGARÐUR, AP Kardínálarnir 115,
sem kjósa munu arftaka Jóhannesar Páls II páfa, tíndust í gær
með persónulegar föggur og hver
sína sýn á framtíð kaþólsku kirkjunnar inn á hótelið í Páfagarði,
næst Sixtínsku kapellunni, þar
sem þeir munu sitja á rökstólum
bak við luktar dyr næstu sólarhringana.
Ekkert á að fréttast út fyrir
veggi kapellunnar fyrr en hvítur

reykur stígur upp úr þar til gerðum reykháf sem táknar að kardínálarnir hafi komist að niðurstöðu um það hver þeirra verði
nýr leiðtogi hins 1,1 milljarðs
manna sem játar kaþólska trú.
Kjörfundur kardínálanna hefst
eftir að þeir ganga í dag fylktu liði
í rauðum hempum inn í Sixtínsku
kapelluna. Á síðustu hundrað
árum hefur slíkur páfakjörfundur
aldrei staðið lengur en í fimm

daga. Síðast, er Pólverjinn Karol
Wojtyla var kjörinn páfi árið 1978,
þurfti átta atkvæðagreiðsluumferðir á þremur dögum til að niðurstaða næðist.
„Hinn nýi páfi hefur þegar verið valinn af Drottni. Við verðum
bara að biðja til að skilja hver
hann er,“ tjáði Ennio Antonelli
kardínáli heimasöfnuði sínum í
stólræðu í St. Andrea della Frattekirkjunni í Róm. ■

Algjör viðsnúningur ráðuneytisins
Bæjarstjórar spyrna við fótum vegna fyrirætlana um sameiningu heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu. Ráðherra segir málið í kynningu og telur
að þjónusta heilsugæslunnar ætti að batna í kjölfarið.
HEILBRIGÐISMÁL
Bæjarstjórnir
Hafnarfjarðar og Garðabæjar setja
sig harðlega upp á móti fyrirætlunum heilbrigðisráðuneytisins um að
sameina allar heilsugæslustöðvar á
höfuðborgarsvæðinu.
„Unnið hefur verið eftir þeirri
línu að færa eigi þetta verkefni til
sveitarfélaganna og í tillögum sem
liggja fyrir um breytta verkaskiptingu er þetta eitt af þeim málum
sem efst eru á blaði,“ segir Lúðvík
Geirsson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar. „Þetta er algjör viðsnúningur
hjá ráðuneytinu og við höfum ekki
fengið viðhlítandi skýringar á honum.“ Þá segir hann heilsgæsluna
vera dæmigert nærþjónustuverkefni þar sem sveitarfélög tengi
saman þætti á borð við öldrunarþónustu og heilsugæslu.
Ásdís Halla Bragadóttir, bæjarstjóri Garðabæjar, fundaði í síðustu
viku með heilbrigðisráðherra og
ítrekaði fyrri mótmæli bæjarstjórnar vegna málsins. „Svo samþykkti líka stórn Samtaka sveitar-

félaga á höfuðborgarsvæðinu að
andmæla þessu og leggja áherslu á
að næstu skref yrðu frekar að færa
heilsugæslustöðvarnar frá ríki til
sveitarfélaga,“ segir hún og telur

RÁÐHERRA OG BÆJARSTJÓRAR
Bæjarstjórarnir í Garðabæ og Hafnarfirði
eru ósáttir við áform heilbrigðisráðherra.

misráðið að auka samþjöppun og
miðstýringu í rekstri heilsugæslustöðvanna. „Frekar væri að færa
grunnþjónustuna nær íbúunum,
annað hvort með því að færa reksturinn til sveitarfélaganna, eða
starfsmanna stöðvanna þar sem
þeir hafa áhuga á.“
Málið er þó alfarið í höndum
ráðuneytisins. „Sveitarfélögin eiga

ekki lengur fulltrúa í stjórnum
þessara stofnana því þær voru fyrir nokkrum árum lagðar niður,“
segir Lúðvík, en ítrekar að sveitarfélögin sætti sig ekki við málatilbúnað ráðuneytisins. Ásdís Halla
segist bíða viðbragða ráðherra eftir
fundinn í síðustu viku.
Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra segir áfram verða unnið að
skoðun sameiningar heilsugæslunnar og fyrirætlanir kynntar fyrir
starfsfólki. Hann segir að ekki ætti
að verða breyting á þjónustu heilsugæslustöðvanna. „Þarna er bara um
að ræða hagræðingu á yfirstjórn og
ekki ætlunin að breyta eðli heilsugæslunnar. Meiningin er bara að til
verði sterkari einingar sem farið
geti sameiginlega í stærri verkefni“ segir hann og telur að þjónusta heilsugæslunnar ætti í kjölfarið að batna frekar en hitt. Hann
áréttar þó að enn sé verið að skiptast á skoðunum um málið og ráðuneytið sé að skýra sín sjónarmið í
því fyrir sveitarfélögunum.
-oka

Hörð samkeppni:

Spurningalið
keypt í skóla
Framhaldsskólarnir keppa
um hylli greindustu grunnskólanemendanna. Á heimasíðu pilts úr
sigurliði Hagaskóla í spurningakeppni grunnskólanna segir
að piltar tengdir spurningaliði
Verzlunarskóla
Íslands
hafi
boðið þeim í
heimsókn.
„Þeir eru mjög
metnaðarfullir
í Gettu betur og
ÞORVARÐUR
gera allt til að Ókunnugt um boðið
fá
okkur
í en til greina kemur
Versló.
Þeir að veita efnilegum
nemum afslátt.
buðu okkur gull
og
græna
skóga. Má nefna skólagjalda- og
einingaafslátt.“
Þorvarður Elíasson, skólastjóri
Verzlunarskólans, kannast ekki
við málið en segir það vel geta
staðist. Fordæmi eru fyrir því að
skólinn felli niður skólagjöld efnilegra nemenda og berist beiðni
um slíkt verður það skoðað.

SKÓLAR

-shg
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Átök sjía og súnnía í Írak:

Kaupin á Símanum:

Áhlaup til frelsunar gísla

Einkahlutafélag stofnað

Íraskar öryggissveitir,
studdar af bandarískum hermönnum, umkringdu í gær bæinn Madain suður af Bagdad, þar sem að sögn
yfirvalda voru gerð áhlaup til að
frelsa um fimmtán fjölskyldur sjíamúslíma sem var haldið í gíslingu
af herskáum súnní-múslímum.
Óttast var um afdrif fleiri fjölskyldna í bænum og talsmenn
Íraksstjórnar sögðu hugsanlegt að
efnt yrði fyrir vikulokin til sameiginlegrar allsherjarárásar íraskra og
bandarískra hermanna til að uppræta hina herskáu.
Á þingfundi í Bagdad hvöttu
þingmenn til þess að gerð yrði
gangskör að því að kveða niður upp-

reisnina á kjarnasvæði súnnía í
Mið-Írak, en á því svæði var stuðningur við stjórn Saddams Husseins
á sínum tíma mestur.
Nýskipaður forsætisráðherra,
sjíinn Ibrahim al-Jaafari, er nú að
reyna að fá fulltrúa súnnía til að
taka sæti í ríkisstjórn hans og því
koma þessi átök trúarhópanna sér
illa fyrir viðleitni hans til að mynda
sannkallaða þjóðstjórn, skipaða
fulltrúum allra helstu íbúahópa
landsins. ■

ÍRAK, AP

Ísleifur, ertu klámhundur?
Nei, ég hef aldrei komið nálægt neinu
sem tengist klámi. Ég hef hins vegar
gaman af ögrandi myndum og því
þegar leikstjórar reyna að gera eitthvað
frumlegt
Kvikmyndaskoðun Íslands varaði IIFF 2005 Kvikmyndahátíðina við að myndin 9 songs varðaði
210. grein hegningarlaga sem tekur til banns á
dreifingu og sýningu á klámi. Ísleifur B. Þórhallsson framkvæmdarstjóri hátíðarinnar segir myndina ekki vera klám.

Mannréttindadómstóll:

Óskar eftir
skýringum
Mannréttindadómstóll
Evrópu hefur farið þess á leit við
íslenska ríkið að það skili greinargerð um mál
karlmanns sem
var dæmdur fyrir að verða barni
að bana með því
að hrista það.
Maðurinn
var
dæmdur til fangelsisvistar eftir
að barn sem SVEINN ANDRI
hann og kona
SVEINSSON
hans höfðu í um- Verjandi manns
sem var dæmdur
sjá sinni lést.
„Níutíu pró- fyrir að verða barni
að bana.
sent af málum
sem koma til
kasta Mannréttindadómstólsins
ná ekki svona langt,“ segir Sveinn
Andri
Sveinsson
lögmaður
mannsins sem fær síðan tækifæri
til þess að svara greinargerð íslenska ríkisins. „Dómstóllinn sá
að það var sáttaleið möguleg í
málinu, auk þess sem hann sendi
fyrirspurn varðandi nokkra þætti
- fgg
málsins.“

HANDTAKA Íraskir hermenn handtaka
mann í útjaðri bæjarins Madain suður af
Bagdad í gær. Herskáir súnníar héldu þar
sjía-fjölskyldum í gíslingu.

Minnast 25
ára afmælis

DÓMSMÁL

■ STJÓRNMÁL
FJÖLGAÐI UM 7.000 Félögum í
Samfylkingunni hefur fjölgað um
sjö þúsund manns eða svo frá áramótum. 19.971 er nú á félagaskrá
og hafa allir atkvæðisrétt í formannskosningu. Kjörseðlar fara í
vinnslu og prentun í dag og verða
sendir til félagsmanna á föstudag.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
RÓLEGIR ÍSFIRÐINGAR Rólegt var
hjá lögreglunni á Ísafirði. Einn
ökumaður var þó stöðvaður og beðinn um að hætta akstri en áfengismagnið reyndist ekki vera nóg til
þess að hann teldist ölvaður.
Skemmtanahald í bænum var með
rólegra móti og þurfti lögreglan
ekki að hafa afskipti af því.

-shg

Stjórnvöld í Zimbabwe:

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SPURNING DAGSINS

Í dag hyggst fjárfestahópurinn sem áformar að taka þátt í
kaupum á Símanum stofna einkahlutafélag utan um verkefnið. Verður félaginu gefið nafnið Almenningur ehf. „Það verður byrjað á því að
ákveða að auka hlutafé ótilgreint
eftir því hvað margir skrifa sig fyrir því. Það þarf hins vegar að gera
með formlegum hætti og það er
flókið ferli sem við erum þó byrjuð
á,“ segir Orri Vigfússon, einn forsvarsmanna hópsins.
Orri áætlar að borist hafi á sjöunda þúsund tilkynningar um þátttöku og loforð um 10-12 milljarða.

VIÐSKIPTI

INGIMUNDUR KJARVAL Ingimundur vill að
borgin skili listaverkum og munum sem fluttir
voru úr vinnustofu afa hans á sínum tíma. Verkið
á myndinni er ekki eftir Kjarval heldur Temmu
Bell, eiginkonu Ingimundar.

Stefnir borginni
fyrir dómstóla
Mál Ingimundar Kjarval gegn Reykjavíkurborg verður þingfest í héraðsdómi á morgun. Borginni er gefið að sök að hafa sölsað undir sig yfir 5.000
verk Jóhannesar Kjarval í trássi við erfingja hans.
Barnabarn Jóhannesar
Kjarvals ásakar borgaryfirvöld um
að halda þúsundum listaverka
meistarans ólöglega í vörslu sinni.
Dómsmál hans gegn Reykjavíkurborg verður þingfest í Héraðsdómi
Reykjavíkur á morgun.
Forsaga málsins er sú að
skömmu áður en Kjarval veiktist og
var fluttur á sjúkrahús árið 1968
var vinnustofa hans við Sigtún
tæmd og rúmlega 5.000 listaverk og
1.100 bækur úr hans eigu fluttar á
Korpúlfsstaði. Þar voru munirnir
geymdir í sautján ár en síðan voru
þeir færðir í hirslur Kjarvalsstaða
þar sem þeir eru enn.
Ingimundur Kjarval, barnabarn
Jóhannesar, hefur undanfarin ár
reynt að endurheimta muni afa síns,
því hann telur verulegan vafa leika
DÓMSMÁL

á að málarinn hafi í raun gefið borginni þá. Síðustu fimm árin hefur
hann skrifað til embættismanna í
borgarkerfinu en fá svör fengið og
því hefur hann höfðað mál gegn
Reykjavíkurborg. Málið verður
þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur
á morgun.
Ingimundur segir að með dómsmálinu verði hægt að eyða þeim
vafa sem ríkir um eignarhaldið á
verkunum. „Fjölskyldan á þetta
ekki pínulítið og borgin ekki pínulítið. Annað hvort á Reykjavíkurborg
þetta eða fjölskyldan. Afi skrifaði
aldrei undir neitt, það er ekki til
nein gjafayfirlýsing og engin yfirlýsing er til frá Reykjavíkurborg
um að hún hafi þegið nokkuð að
gjöf,“ segir hann. Úrskurði dómararnir Ingimundi í vil vill hann að

verkunum verði skilað aftur til erfingja Kjarvals.
Ingimundur segir að misræmi sé
á milli tveggja skráa yfir verkin
sem gerðar voru 1968 og 1985. Svo
virðist sem helmingur bókanna sé
glataður og einhver málverkanna
líka.
Steinunn Valdís Óskarsdóttir
borgarstjóri vildi lítið tjá sig um
málið þegar haft var við hana samband í gær.
„Ég hef fengið bréf frá Ingimundi í gegnum árin og kynnt mér
málið en ég held að það sé þess eðlis að það verði að reka það fyrir
dómstólum. Það er mismunandi
túlkun á því hvað þarna fór fram á
sínum tíma og þannig er fjölskylda
Kjarvals ekki samstíga í málinu.“
sveinng@frettabladid.is

ZIMBABWE,
AP
Stjórnvöld
í
Zimbabwe minnast þess í dag að
25 ár eru liðin síðan landið öðlaðist sjálfstæði frá Bretlandi. Mikil
athöfn verður
haldin
á
Rufaro-fótboltaleikvanginum þar sem
lýst var yfir
sjálfstæði
þjóðarinnar
árið 1980.
Stjórnarandstaðan
í
Zimbabwe segir að engar
framfarir hafi
ROBERT
MUGABE
orðið í landinu
síðan það öðl- Forseti Zimbabwe
aðist sjálfstæði heldur upp á 25 ára
sjálfstæðisafmæli
og það sé í raun
Zimbabve í dag.
verr statt núna.
Hvatti hún 15
milljónir íbúa landsins til að rísa
upp gegn forsetanum Robert
Mugabe. ■

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
SINUELDUR Í LITLA SKÓGI Eldur
kviknaði í sinu í Litla Skógi á
Sauðárkróki. Svæðið er vinsælt
útivistarsvæði og töluverð vinna
hefur verið lögð í gróðursetningu
þar. Tveir ungir piltar voru að
leika sér með eld og misstu stjórn
á aðstæðunum. Slökkviliðið var
kallað út og náði fljótt tökum á
eldinum en mesta mildi þótti að
ekki varð tjón á trjágróðrinum.

■ RÚSSLAND
BERA ÁBYRGÐ Á SPRENGJUÁRÁS
Lítt þekkt íslömsk öfgasamtök,
Shariat, hafa lýst ábyrgð á hendur sér vegna sprengjuárásar sem
var gerð á skrifstofu saksóknara
í Dagestan-héraði í suðurhluta
Rússlands á föstudag. Sex særðust í árásinni.

Aukin samkeppni á fjarskiptamarkaði:

Fríar hringingar í heimasíma
Og Vodafone hefur
hrundið af stað nýrri þjónustu
sem nefnist Og1, sem fyrirtækið
segir lækka símakostnað heimila.
„Við viljum vekja athygli á því
að það borgar sig að hafa allt á
einum stað,“ segir Sverrir Hreiðarson, markaðsstjóri Og Vodafone. „Við gerum okkur grein fyrir
því að við verðum að vera stórtæk
ef við ætlum að ná að höggva í yfirburðastöðu Símans á markaðnum. Þetta hefur farið gríðarlega
vel af stað og það er greinilegt að
fólk hefur beðið eftir einhverju í
þessa átt.“
Til að eiga kost á skráningu í
Og1 þurfa heimili að hafa alla sína
þjónustu hjá Og Vodafone; GSM,
heimasíma og internet. Á meðal
þess sem viðskiptavinir fá eru
gjaldfrjáls mínútugjöld vegna
símtala úr GSM í heimilissíma og
500 gjaldfrjálsar mínútur milli

FJARSKIPTI

OG VODAFONE Fjarskiptafyrirtækið býður upp á nýja þjónustu sem nefnist Og1.

allra heimasíma landsins.
Að sögn Evu Magnúsdóttur,
upplýsingafulltrúa Símans, á eftir
að ákveða hvernig brugðist verður við þessari þjónustu. „Það er
verið að skoða málin hjá okkur.
Það er algjör óþarfi fyrir okkar

viðskiptavini að hlaupa af stað.
Við gerum okkar besta til að koma
til móts við okkar viðskiptavini,“
segir hún.
Og Vodafone á 365 prentmiðla
sem rekur meðal annars Fréttablaðið.
- fb
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KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

62,89 63,19

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

80,72 81,18

Dönsk króna

DKK

10,83 10,89

Norsk króna

NOK

9,80

9,86

Sænsk króna

SEK

8,79

8,85

Japanskt jen

JPY

0,58

0,58

SDR

XDR

118,45 119,03

94,49 95,05

Gengisvísitala krónunnar
111,47 -0,30%
Heimild: Seðlabanki Íslands

„SOVÉSK“ KOSNING
Fulltrúar á stofnþingi nýja flokksins greiða
Haider atkvæði í formannskjörinu í gær.

Jörg Haider:

Kjörinn
einróma
AUSTURRÍKI, AP Jörg Haider var í
gær kjörinn formaður nýs stjórnmálaflokks sem vill vera meiri
miðjuflokkur en Frelsisflokkurinn,
sem Haider fór lengi fyrir en hann
yfirgaf í byrjun mánaðarins.
Allir 564 stofnþingsfulltrúar
hins nýja flokks, Bandalags um
framtíð Austurríkis, kusu Haider.
Allir þeir sem sátu í ráðherraembættum fyrir Frelsisflokkinn
fylgdu Haider yfir í nýja flokkinn.
Klofningur Frelsisflokksins hefur
orðið stjórnarandstöðunni tilefni til
að krefjast nýrra kosninga, en
stjórnin stóðst tillögu um vantraust.

Landsvirkjun:

Virkjað í
Albaníu
Landsvirkjun áformar að reisa 70 megavatta vatnsaflsvirkjun í Albaníu. Samningsdrög við þarlend stjórnvöld liggja
fyrir en albanska þingið á eftir að
samþykkja
framkvæmdina.
Framkvæmdirnar munu taka um
þrjú ár og er kostnaður við þær
áætlaður 8-9 milljarðar króna.
Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, býst
við að fleiri aðilar muni koma að
verkefninu, innlendir og erlendir.

VIRKJANAMÁL

-shg

■ NORÐURLÖND

Mikill erill hjá lögreglu aðfaranótt sunnudags:

Fjórar líkamsárásir í Reykjavík
LÖGREGLUMÁL Óvenju mikilll erill
var hjá lögreglunni í Reykjavík
aðfaranótt sunnudags. Dyravörður var sleginn við skemmtistaðinn
Kringlukrána. Þá voru slagsmál
við skemmtistaðinn Broadway og
var einn fluttur á slysadeild í kjölfarið. Þá var einn fluttur á slysadeild eftir árás tveggja eða
þriggja manna á Hverfisgötunni
en árásarmennirnir voru ófundnir. Þá fannst maður meðvitundarlítill í Austurstræti eftir árás og
var hann fluttur á slysadeild.
Árásarmennirnir eru einnig
ófundnir.
Þá ætlaði lögreglan að stöðva
bíl ungs manns á Kringlumýra-

brautinni en hann sinnti ekki
beiðni lögreglunnar. Hófst þá eftirför vestur eftir Laugavegi og
lauk henni á Miðtúni þar sem lögreglunni tókst loks að stöðva
manninn. Hann reyndist vera
réttindalaus.
Einir fimm gistu fangaklefa
lögreglunnar um nóttina.
- fgg

ERILSAMT HJÁ LÖGREGLUNNI Í
REYKJAVÍK Fimm gistu fangageymslur
lögreglunnar og fjórar líkamsárásir voru
gerðar í Reykjavík aðfaranótt sunnudags.
Myndin er frá menningarnóttinni í fyrra

Ráðamenn ásaka
hvorir aðra á víxl

Japanski utanríkisráðherrann hafði ekki árangur sem erfiði er hann flaug til
Peking í gær til að reyna að lægja öldurnar í milliríkjadeilu sem vakið hefur
and-japanska múgæsingu víða í Kína.
KÍNA, AP Kínverski utanríkisráðherrann Li Zhaoxing tjáði
japönskum starfsbróður sínum í
gær að kínversk stjórnvöld
hefðu ekkert að biðjast afsökunar á, en japanskir ráðamenn
hafa farið fram á að kínversk
stjórnvöld biðji Japana afsökunar á and-japanskri múgæsingu í
Kína sem leitt hefur meðal annars til þess að rúður voru brotnar í japanska sendiráðinu í Peking. Zhaoxing sakaði aftur á
móti Japansstjórn um að troða
Kínverjum um tær með því
hvernig hún umgangist söguritun um það sem Japanar aðhöfðust í síðari heimsstyrjöld.
Kínversk stjórnvöld heimiluðu ný fjöldamótmæli í að
minnsta kosti sex borgum nú um
helgina, en mótmælunum er
beint gegn viðleitni Japana til að
fá varanlegt sæti í öryggisráði
Sameinuðu þjóðanna og gegn
því sem Kínverjar álíta vera tilraunir Japana til að loka augunum fyrir stríðsgrimmdarverkum þeirra á fjórða og fimmta
áratugi tuttugustu aldar.
Utanríkisráðherra Japans,
Nobutaka Machimura, flaug til
Peking í gær til að freista þess
að jafna öldurnar í þessari alvarlegustu
milliríkjadeilu
asísku stórþjóðanna í áratugi.
Machimura sagði það „mjög
óheppilegt“ að Kínastjórn skyldi
ekki vera reiðubúin að biðjast
afsökunar á hinum and-japanska múgæsingi. Á laugardag
aðhafðist lögregla í Sjanghæ lítið er mótmælendur brutu rúður

MYND/AP
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FLEIRI LÍKHLUTAR FUNDNIR Lík,
innpakkað í plast, og lærleggur úr
manni hafa fundist í Svíþjóð á síðustu dögum. Þar með hafa fundist
þrjú óþekkt lík í Svíþjóð á fáeinum
vikum. Að því er fram kemur á
fréttavef Politiken getur lögreglan
ekki slegið neinu föstu um það
hvort hér sé um verk raðmorðingja
að ræða.
KREFJAST AFSÖKUNARBEIÐNI Afkomendur gyðinga, sem komu sem
flóttamenn til Danmerkur voru
sendir til Þýskalands á stríðsárunum og dóu í Helförinni, hafa farið
fram á formlega afsökunarbeiðni
af hálfu núverandi ríkisstjórnar.
Sagnfræðirannsóknir hafa leitt í
ljós að minnst nítján gyðingum var
á sínum tíma vísað frá Danmörku
til Þýskalands.

Fjölmiðlar:

Styttist í
nýtt blað
ÚTGÁFA Undirbúningur að stofnun
nýs blaðs er langt kominn og viðbúið að áform væntanlegra útgefenda verði kynnt innan skamms.
Að undanförnu hefur verið
unnið að ráðningu starfsmanna og
hefur meðal annars verið gengið
frá ráðningu markaðsdeildar þar
sem flestir hafa reynslu af sölu
auglýsinga í ljósvakamiðla.
Karl Garðarsson, fyrrverandi
fréttastjóri Stöðvar 2, sem nefndur hefur verið sem ritstjóri nýja
blaðsins, vildi ekkert segja um
- bþg
málið í gær.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
FÓR OF SNEMMA AF STAÐ Rólegt
var hjá lögreglunni í Hafnarfirði
og Garðabæ. Tilkynnt var um
þrjá minniháttar árekstra en engin slys urðu á fólki. Þá voru tveir
stöðvaðir grunaðir um ölvun, en
annar þeirra reyndist hafa farið
aðeins of snemma af stað eftir
skemmtanahald næturinnar.

AND-JAPANSKUR MÚGÆSINGUR
Mótmælendur í suður-kínversku borginni Shenzen hrópa and-japönsk vígorð nærri japanskri stórverslun í borginni í gær.

í japönsku ræðisskrifstofunni,
gengu berserksgang á japönskum veitingastöðum og skemmdu
bíla. „Svona uppákomur hjálpa
ekki hið minnsta til að bæta
samskipti landanna tveggja,“
sagði Hatsuhisa Takashima,
talsmaður japanska utanríkisráðuneytisins.
Óvild í garð Japana hefur

verið kraumandi í Kína að undanförnu vegna umdeildra japanskra sögukennslubóka, borunar eftir gasi á svæði í AusturKínahafi sem bæði lönd telja tilheyra sinni efnahagslögsögu, og
öryggisráðsumsóknar Japana.
Eldri ágreiningsefni eins og
tengslin við Taívan liggja þar
einnig undir niðri. ■

TVEIR GISTU FANGAKLEFA Akurnesingar voru skemmtanaglaðir
á laugardagskvöldinu og voru vel
flest öldurhús yfirfull. Töluverð
ölvun var fram eftir nóttu og
tveir gistu fangaklefa. Reyndust
þó flestir hafa nokkuð góða
stjórn á skapi sínu því engin
líkamsárás var kærð eftir allt
skemmtanahaldið.
EIN KÆRA Borgnesingar
skemmtu sér á tveimur dansleikjum um laugardagsnóttina,
auk þess sem barirnir voru þéttskipaðir. Ein kæra vegna líkamsárasar barst lögreglunni en annars fór skemmtanahald að mestu
leyti vel fram. Umferðin gekk
vel þrátt fyrir slæmt veður og
voru einungis þrír stöðvaðir
vegna hraðakstur sem þykir með
minnsta móti þar á bæ.
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Hús er skemmt eftir framkvæmdir:

Enn syrtir í álinn hjá íbúum
svonefnds Gestshúss í vesturbæ
Hafnarfjarðar en það hefur stórskemmst vegna holræsaframkvæmda sem bærinn hefur staðið
fyrir í götunni að undanförnu. Í síðasta mánuði mynduðust sprungur í
veggjum hússins og í fyrrinótt
hrundi skurðarkantur við það. Komast heimilismenn ekki lengur inn og
út með góðu móti.
Erni Ægi Óskarssyni, eiganda
Gestshúss, var illa brugðið þegar
kanturinn hrundi. „Þetta var eins og
versti jarðskjálfti, húsið nötraði. Ég
hef ekkert sofið síðan klukkan fjögur í nótt. Ég fékk lögregluna til að
taka skýrslu í morgun því það verð-

TJÓN

KJÖRKASSINN
Verður næsti páfi ítalskur?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

40,4%

Nei

59,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að sameina yfirstjórn heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu?

AP/MYND

Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Á SLYSSTAÐ
Svissneskir hjálparstarfsmenn horfa niður
brekkuna þar sem rútan rann niður.

Umferðarslys:

Rúta ofan
í gljúfur
Tólf manns fórust og
fimmtán slösuðust þegar rúta
með 27 ferðamenn innanborðs
rann 250 metra niður í gljúfur á
svissneskum fjallavegi í gær.
Um eitt hundrað hjálparsveitarmenn létu sig síga niður í
gljúfrið til að bjarga ferðamönnunum en einhverjir þeirra höfðu
dottið úr rútunni á leiðinni niður.
Talið er að hálka hafi valdið því að
ökumaðurinn missti stjórn á rútinni með þessum hræðilegu afleiðingum. ■

SVISS, AP

Borgaraleg ferming:

ur að laga aðgengið að húsinu, ég
varð að klifra upp klöppina til að
komast inn.“
Örn segir ráðamenn í bænum
sýna málinu lítinn áhuga og því útilokar hann ekki að hann muni leita
réttar síns hjá dómstólum.
Engu að síður er Örn borubrattur og ætlar að búa áfram í húsinu. „
Maður verður að reyna að þrauka,
maður er harður Gaflari. Fæddur
- shg
og uppalinn í Firðinum.“

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Íbúarnir komast ekki ferða sinna

ÓFÖGUR SJÓN
Eigandi Gestshúss vaknaði við
vondan draum í fyrrinótt þegar
skurðarkantur við húsið hrundi.

Íbúðaverðið
hefur tvöfaldast

Fermetraverð á íbúðum í Reykjavík hefur rúmlega tvöfaldast á áratug. Fasteignaverð hefur hækkað um fimm prósent á síðustu fjórum vikum. Ólafur B.
Blöndal fasteignasali segir að verðið eigi eftir að hækka enn meira.
Fermetraverð í Reykjavík hefur rúmlega
tvöfaldast á tíu árum. Staðgreiðsluverð á fjögurra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi var að meðaltali tæpar 68 þúsund krónur á fermetrann árið 1995. Í dag er það
rúmar 166 þúsund krónur, samkvæmt gögnum hjá Fasteignamati ríkisins.
Fasteignaverðið hefur hækkað
sérstaklega mikið síðustu árin.
Það hækkaði um 13 þúsund krónur á fermetra milli ára 2002 og
2003 og um 15 þúsund krónur
milli ára 2003 og 2004. Langmest
hefur það þó hækkað frá 2004 til
2005, um heilar 29 þúsund krónur.
Rétt er að hafa í huga að fasteignaverðið árið 2005 er miðað við

FASTEIGNAMARKAÐURINN

fyrstu fjóra mánuði ársins.
Ólafur B. Blöndal, fasteignasali og fyrrverandi varaformaður
Félags fasteignasala, segir að
fasteignaverð hafi haldið áfram
að hækka síðustu vikur og mánuði, það hafi til dæmis hækkað um
fimm prósent síðustu fjórar vikurnar, þrátt fyrir spár um að róast
taki á fasteignamarkaði.
Hann telur að fasteignaverð sé
víða komið upp í 200 þúsund krónur á fermetrann og nefnir sem
dæmi fjögurra herbergja íbúð í
litlu fjölbýli í grónu hverfi. Sú
íbúð kostar í dag um 18,5 milljónir en kostaði um 10 milljónir fyrir
tíu árum. Í nýjum íbúðum er fermetraverðið 225 þúsund, til dæmis á Vatnsendasvæði.

„Tölur segja að hækkunin hafi
verið fimm prósent undanfarnar
fjórar vikur, sem kemur okkur
fasteignasölum töluvert á óvart
því að við höfum ekki átt von á
þetta mikilli hækkun. Verðið er
ennþá að stíga en kannski ekki alveg jafn hratt og undanfarna
mánuði. Við teljum okkur alls
ekki sjá fyrir endann á þessum
hækkunum. Það er ennþá eftirspurn eftir fasteignum og lánum,“
segir hann.
Félagsmálaráðuneytið hefur
hækkað hámarkslán Íbúðalánasjóðs úr 14,9 milljónum í 15,9
milljónir og tekur breytingin þegar í stað gildi. Ólafur segir að
þetta sé góð hækkun en gera þurfi
ghs@frettabladid.is
enn betur.

Aldrei fleiri
börn fermd
FERMING 93 börn fæddust borgaralegri fermingu í Háskólabíó í gær
og hefur fermingarhópurinn
aldrei verið fjölmennari.
Borgaraleg ferming hóf göngu
sína á Íslandi árið 1989 og á síðastliðnum 17 árum hafa 755 börn
tekið þátt í undirbúningsnámskeiði Siðmenntar, sem heldur
utan um borgaralegu fermingarnar. Um 9.000 manns hafa sótt lokaathafnir á þessum tíma en athöfnin er haldin að námskeiði loknu og
taka fermingarbörn virkan þátt í
henni með tónlistarflutningi,
ljóðalestri og ávörpum.
- sg

Febrúar 2005

VÍSITALA FASTEIGNAVERÐS ÍBÚÐAHÚSNÆÐIS Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

251,3
245,7
244,9
231,0

Erill á Akureyri:

Flestir til
fyrirmyndar
LÖGREGLUMÁL / AKUREYRI Það skorti
ekki verkefnin hjá lögreglunni á
Akureyri um helgina og var hún
stanslaust að, frá föstudagsmorgni til sunnudags. Fjórir
gistu fangageymslurnar, tveir
aðfaranótt laugardags og tveir
aðfaranótt sunnudags.
„Við reyndum í flestum tilvikum að leysa þau mál sem upp
komu án þess að þurfa að henda
fólki inn,“ segir Hermann Karlsson vaktstjóri hjá lögreglunni á
Akureyri.
Söngvakeppni
framhaldsskólanemanda fór fram á Akureyri
á
laugardagskvöldið.
„Langstærsti hópurinn, sem
kom hingað til þess að fylgjast
með keppninni, var á vegum
skólans síns og þeir krakkar
voru til fyrirmyndar,“ segir
Hermann. Þeir sem voru á eigin
vegum voru frekar til vandræða. ■

■ PALESTÍNA
SKOÐA FRESTUN KOSNINGA
Palestínska heimastjórnin íhugar að fresta þingkosningum í
Palestínu fram yfir brotthvarf
Ísraela frá Gaza. Hamasliðar,
sem eru taldir sigurstranglegir
í kosningunum, hóta því að endurskoða óopinbert vopnahlé sitt
við Ísraela ef kosningunum
verður frestað.

Íbúðarverð alls

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

Fjölbýli
Sérbýli
Nafnverð

FERÐAMAÐUR SLASAÐIST
Bandarískur ferðamaður slasaðist þegar bíll sem hann var
farþegi í lenti utan vegar í
Lyngbrekku í Borgarfirði.
Þyrla Landhelgisgæslunnar
sótti manninn sem reyndist
vera með háls- og bakmeiðsli.
Ökumaðurinn slapp ómeiddur.

100
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Afmæli Vigdísar Finnbogadóttur:

Um 40 kvenráðherrar til Íslands í ágúst
Kvenkyns menntamálaráðherrar hvaðanæva að úr heiminum hittast í Reykjavík í lok ágúst til
að ræða þau margvíslegu vandamál
sem kvenráðherrar um heim allan
standa frammi fyrir. Gera má ráð
fyrir að um 40 ráðherrar komi til
landsins af þessu tilefni.
Fundurinn er einn liður í því að
minnast 75 ára afmælis Vigdísar
Finnbogadóttur fyrrverandi forseta
á þessu ári og er haldinn á vegum
Alþjóðlegra samtaka kvenna í leiðtogastörfum en Vigdís veitti þeim
samtökum formennsku um árabil.
Sömuleiðis koma forsætis-, utanríkis- og menntamálaráðuneytið að
undirbúningi fundarins.
Meðal annarra umræðuefna á
þessum fundi verða áhrif menningarhefða á jafnrétti kynjanna og konurnar munu sérstaklega beina sjónum sínum að þeirri staðreynd að allt
of hægt gengur að auka áhrif
kvenna í stjórnsýslu og stjórnmál-

RÁÐSTEFNA
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VIGDÍS FINNBOGADÓTTIR
Afmæli hennar fagnað með alþjóðlegum fundi kvenna sem
gegna störfum menntamálaráðherra.

um. Enn fremur er stefnt að því að
leggja drög að víðtæku samstarfi og
samræðum kvenna um allan heim

um aukin áhrif kvenna á alþjóðavísu.
- ssal
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VEISTU SVARIÐ?

1

Hversu margir farþegar voru til vandræða í flugi Iceland Express til Kaupmannahafnar á laugardag?

2

Hver sigraði á Íslandsmótinu í kraftlyftingum?

3

Hvaða Asíuríki eiga í miklum deilum
vegna skólabóka og sætis í öryggisráði
Sameinuðu þjóðanna?

Samgönguráðherra kynnir fjarskiptaáætlun til fimm ára:

Garry Kasparov:

Efla uppbyggingu háhraðanets

Barinn með
taflborði

FJARSKIPTI Heimili, fyrirtæki og
stofnanir verða öll komin með
möguleika á háhraðatengingum
fyrir lok næsta árs samkvæmt
fjarskiptaáætlun samgönguráðherra. Efla á háhraðatengingarnar á næstu árum þannig að árið
2010 verði hraðinn í fastneti að
lágmarki 100 megabæt á sekúndu og eitt megabæt til notanda
í farnetum.
Fjarskiptaáætlunin
byggir
hvort tveggja á framlagi stjórnvalda og aðgerðum fjarskiptafyrirtækja. „Með þessum hugmyndum, sem ég á ekki von á
öðru en að fjarskiptafyrirtækin
og útvarps- og sjónvarpsfyrir-

tækin taki vel, munum við standa
jafnfætis þeim þjóðum sem best
eru settar. Það hlýtur að vera
keppikefli fyrir okkur,“ segir
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra.
„Í tengslum við ákvörðunina
um sölu hlutabréfanna núna var
ákveðið að setja 900 milljónir til
styrkingar farsímakerfana á
þjóðvegum og við fjölfarna
ferðamannastaði og að leggja
fjármuni í að koma stafrænum
sjónvarps- og útvarpssendingum
í gegnum gervihnetti sem mætti
nýtast jafnt sjófarendum sem
íbúum í mesta dreifbýlinu.“

STURLA BÖÐVARSSON
Samgönguráðherra segir áætlunina eiga
að koma Íslandi í fremstu röð hvað háhraðatengingar varðar.

-bþg

Skákmeistarinn
AP
Garry Kasparov var barinn í höfuðið með taflborði á fundi í Moskvu.
Kasparov slapp við meiðsl en var
brugðið og sagði atvikið til komið
vegna stjórnmálaþátttöku sinnar.
Kasparov var nýbúinn að árita
taflborðið fyrir ungan mann þegar
sá tók sig til og barði hann í höfuðið
með því. Hann reyndi að sögn að
berja Kasparov aftur en þá gripu
öryggisverðir inn í og leiddu unga
manninn á brott. Talsmaður
Kasparovs sagði unga manninn
hafa átalið Kasparov fyrir að hætta
í skákinni til að hefja afskipti af
stjórnmálum.
RÚSSLAND,

FRÉTTABLAÐIÐ/ÞORSTEINN
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SKIP AÐ VEIÐUM
Flest sjávarútvegsfyrirtæki hafa tapað umtalsverðum peningnum vegna hás gengis krónunnar. Tap Síldarvinnslunnar einnar nemur um 800 milljónum króna vegna þess.

Sterka krónan
veikir útveginn
Róður margra fyrirtækja í sjávarútvegi er orðinn
afar erfiður. Enn er mánuður í að hágengisnefnd
sjávarútvegsráðherra skili niðurstöðum sínum.
„Nákvæmar tölur
höfum við ekki tekið saman en
fyrir liggur að róðurinn er orðinn
afar erfiður mörgum fyrirtækjum í sjávarútvegi,“ segir Arnar
Sigurmundsson, formaður Samtaka fiskvinnslustöðva. Staða
skuldseigari fyrirtækja í sjávarútvegi hefur versnað til muna eftir áramótin og eru margar rækjuverksmiðjur sérstaklega viðkvæmar enda staða þeirra flestra
bág fyrir.
Samtök Arnars sem og önnur
útflutningsfyrirtæki í landinu
bíða nú tillagna svokallaðar hágengisnefndar
sem
Árni
Mathiesen sjávarútvegsráðherra
kom á fót til að meta stöðu hágengis á starfsumhverfi sjávarútvegsfyrirtækja. Átti nefndin að
skila niðurstöðum sínum í lok
mars en tafir hafa orðið á vinnu
nefndarinnar og ekki fyrirséð
hvenær nefndin lýkur verkinu.
Arnar segir stöðuna allt síðasta
ár hafa verið erfiða en steininn

SJÁVARÚTVEGUR

NÝTT Á ÍSLANDI
Öll helstu merkin í verkfærum.
Ótrúlegt úrval af BMF festingum,
boltum, skúfum og saum.
Sjón er sögu ríkari.
Súperbygg, þar sem þú færð
meira fyrir minna.

14.590 kr.

RYOBI
HLEÐSLUVÉL
14,4 volt

19.999 kr.

BÍLSKÚRSHURÐAOPNARI

verð frá

4.490 kr.

19.900 kr.

ÖRYGGISSKÓR ÚTIARINN/GRILL
VINNUSKÓR

verð frá

2.680 kr.

ÁLTRÖPPUR
MIKIÐ ÚRVAL

GARÐKANNA
10 l.

verð frá

3.690 kr.

HJÓLBÖRUR
80 l.

9.990 kr.

1.990 kr.

3.990 kr.

FJÖLNOTASTIGI
VINNUPALLUR

VERKFÆRASETT
FYRIR BÖRN

STURTUSETT
KRÓM/GULL
3 STILLINGAR

MOTORLIFT 4000

Opið mán-fös 8-18 og lau 9-15
Bæjarhaun 8 Hafnarfjörður
Sími: 414-6080

390 kr.

hafi tekið úr eftir síðustu áramót
þegar til komu frekari innlendar
kostnaðarhækkanir á fyrirtækin á
sama tíma og staða krónunnar
hélt áfram að styrkjast. „Það sem
hefur gerst er að í rækjuvinnslu
hefur fyrirtækjum fækkað og þau
sem eftir eru hafa verulega dregið saman seglin. Bæði er að í þeim
rekstri hafa skuldir verið miklar
en ekki síður hafa þau fyrirtæki
haft hvað minnsta framlegð af
vörum sínum.“
Framlegð er það fé sem eftir er
þegar búið er að greiða vinnulaun,
rekstrar- og hráefniskostnað en
sú upphæð hefur farið jafnt og
þétt minnkandi hjá mörgum fyrirtækjum í útflutningi.
Arnar gerir einnig athugasemdir við að verðbólga hafi ekki
staðið í stað þrátt fyrir styrkingu
krónunnar. „Búast hefði mátt við
því að með sterkri krónu myndi
verðbólga halda sér eða lækka
jafnvel en sú hefur ekki verið
albert@frettabladid.is
raunin.“

Lögreglan í Reykjavík:

Þýfi á uppboð
LÖGREGLUMÁL „Öllu þýfi sem við
gerum upptækt við rannsókn mála
er skilað til eigenda sinna en fer
annars á hið árlega uppboð,“ segir
Geir Jón Þórisson, yfirlögregluþjónn í Reykjavík. Árlega nær lögregla til baka miklu af þýfi misyndismanna en það skilar sér ekki
alltaf aftur til eigenda sinna.
Geir Jón segir talsvert um að
munir þeir er náist aftur séu
skemmdir eða ónýtir og er þeim
þá hent. „Ef hins vegar ekki tekst
að finna réttmæta eigendur fara
þeir á uppboð lögreglunnar en eitt
slíkt verður einmitt í næsta mánuði.“
-aöe

UPPBOÐ LÖGREGLU
Eitt slíkt fer fram eftir mánuð en þar hafa
margir gert góð kaup í gegnum tíðina.

• • við erum komnir

á Akureyri
og Selfoss!
2GB niðurhal

extra

V16 extra

• • 4 Mb/s hraði
• • 2 GB erlent niðurhal
• • 3 póstföng
• • 50 MB heimasíðusvæði
• • 1,99 kr. MB umfram erlent niðurhal
Afnot af þráðlausum beini án endurgjalds
999 kr. inneign á tónlist.is
Allt þetta á aðeins

3.890 kr.

All
pakka taf bestu
rnir
og eng ! Allt innifali
ð
in auk
agjöld
!

á mánuði allt innifalið!*

Kaupauki

Ð
Ú
R
VA
•

Dávaldurinn Sailesh er að koma aftur og við ætlum að bjóða þér!
Allir þeir sem taka BTnet í verslunum BT fá miða fyrir 2 á Sailesh 17.
apríl á Broadway eða 21.apríl á Akureyri.

R•
ÐAÐUÁRA •
O
K
S
T
8
ÓRI
NAN 1
N

NAÐ I

• BAN

„Langfyndnasti
gríndávaldur á jörðinni!
-MTV

Alltaf ódýrari!
• • hafðu hraðann á...

• • taktu ﬂeiri bita!

Gegn 12 mánaða samning sem greiddur er með kreditkorti. Tilboð þetta gildir á meðan birgðir endast og aðeins í verslunum BT.

12
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SVONA ERUM VIÐ

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? GUNNAR INGI HANSSON LEIKARI

Vinnan þvælist fyrir golfinu
„Ég er bara að slaka á eftir frumsýningu,“ segir Gunnar Hansson
leikari. Hann leikur í verkinu Terrorisma sem var frumsýnt á fjölum
Borgarleikhússins á föstudagskvöld. „Það var mikill terrorismi í
gangi á ýmsum sviðum. Þetta var
mjög gaman og okkur var vel tekið. Það er ferlega gaman að vinna
með Stefáni Jónssyni leikstjóra,
hann er mikill snillingur.“
Æfingar á verkinu stóðu yfir í tólf
vikur og Gunnar segir ferlið hafa
verið óvenju skemmtilegt. „Við
erum tólf leikarar á litlu sviði og
þetta var ferlega skemmtilegur
hópur.“ Meðfram Terrorisma er
Gunnar einnig að leika í Híbýlum vindanna og Héra Hérasyni í Borgarleikhús-

212.800 TONN AF FISKI VEIDDUST Á
ÍSLANDSMIÐUM Í MARS
Heimild: Hagstofan

FRÉTTABLAÐ-

IÐ/VÍKURFRÉTTIR

inu. „Ég er því frekar rólegur um helgar,
en það kemur ekki að sök, ég var frekar
heimakær fyrir.“

Gunnar er mikill golfáhugamaður
og segist vera eins og kálfur sem
sleppur út að vori. „Það er kominn tími til að spila golf. Ég reyni
að gera eins mikið af því og ég
get, en það er verst að fjandans
vinnan er þvælast fyrir manni. Ég
reyni aðeins að halda sveiflunni
við á veturna en ekki nóg, því
miður. Það er þó auðveldara að
gera það eftir að Básar komu til
sögunnar.“
Gunnar er ekki búinn að ráðstafa
sumarfríinu en segir það koma til
greina að bregða sér út fyrir landsteinana í júlí. „Ég er að spá í að
fara á suðrænar slóðir og slappa
af og geri ráð fyrir að skilja golfkylfurnar
eftir heima.“

Sumarið kemur
Síðustu sætin
í maí og júní
STARFSFÓLK FRÍMERKJASÖLU TIL SAFNARA Deildin er staðsett í Keflavík en flestir starfsmenn hennar vinna á höfuðborgarsvæðinu.

frá kr.

36.990

Heimsferðir bjóða nú síðustu sætin í sólina í maí og
júníbyrjun á hreint ótrúlegu verði. Nú er sumarið komið
á áfangastöðum okkar og aldrei betra að njóta vinsælustu
staðanna á fegursta tíma ársins.

Benidorm

Mallorca

18. maí
25. maí
1. júní

17 sæti
laus sæti
11 sæti

25. maí
1. júní

9 sæti
17 sæti

Frá kr.

38.695

Frá kr.

38.895

M.v. hjón með 2 börn, 2 – 11 ára,
vikuferð 18. maí, Vina del Mar. Netverð.

Rimini
26. maí
2 . júní
9 . júní

19 sæti
laus sæti
laus sæti

Frá kr.

44.395

M.v. hjón með 2 börn, 2 – 11 ára,
vikuferð 25. maí, Brasilia. Netverð.

Króatía
19. maí
26. maí
2 . júní

11 sæti
8 sæti
uppselt

Frá kr.

46.095

M.v. hjón með 2 börn, 2 – 11 ára,
vikuferð, Riviera. Netverð.

M.v. hjón með 2 börn, 2 – 11 ára,
vikuferð 19. eða 26. maí, Diamant.
Netverð.

Costa del Sol

Portúgal

18. maí
25. maí
1. júní

laus sæti
14 sæti
17 sæti

25. maí
8. júní

10 sæti
7 sæti

Frá kr.

36.990

Frá kr.

39.990

M.v. hjón með 3 börn, 2 – 11 ára,
stökktu tilboð í viku, 8. júní, 22. júní
eða 6. júlí. Netverð.

M.v. hjón með 2 börn, 2 – 11 ára,
stökktu tilboð í viku, 8. júní, 22. júní
eða 6. júlí. Netverð.

Þúsundir útlendinga safna
íslenskum frímerkjum
Erlendir frímerkjasafnarar kaupa íslensk frímerki fyrir um 120 milljónir króna á ári. Níu
starfsmenn vinna í sérstakri deild Íslandspósts
sem þjónustar safnara.
„Við erum með ellefu þúsund
fasta viðskiptavini í 75 löndum
sem ýmist eru áskrifendur eða
panta einstaka útgáfur,“ segir
Vilhjálmur Sigurðsson, forstöðumaður Frímerkjasölu til safnara,
sérstakrar deildar innan Íslandspósts sem þjónustar frímerkjasafnara um veröld víða.
Þótt níu manns vinni á deildinni er hún fámenn í samanburði
við sambærilegar deildir annarra
fámennra þjóða og segir Vilhjálmur að Álandseyingar og

Færeyingar séu umfangsmeiri á
þessu sviði en Íslendingar.
„Við Íslendingar erum með
minnstu frímerkjadeildina fyrir
safnara á Norðurlöndum þannig
að þetta helst ekki í hendur við
höfðatöluna, þetta er heldur
spurning um markaðssetningu.“
Frímerki eru markaðssett eins
og aðrar söluvörur og nýjar útgáfur kynntar í víðlesnum fagtímaritum og á netinu. Þá skýrir
það vinsældir Færeyskra frímerkja að litið er á þau sem hluta
af dönsku frímerkjaflórunni og
njóta þau góðs af því. „Ef við tilheyrðum ennþá Dönum seldum
við miklu fleiri frímerki,“ segir
Vilhjálmur og hlær.
Til viðbótar við fasta kaupendur bætast fjölmargir sem skipta
við sérstaka frímerkjaumboðsmenn eða nýta sér þjónustu póstverslana. Það er því ómögulegt
að segja nákvæmlega til um hve

margir safna íslenskum frímerkjum en sjálfsagt eru þeir á
bilinu 15-20 þúsund.
Vilhjálmur segir talsverða
stafsemi í kringum frímerkjasöfnun í heiminum, til dæmis séu
fjölmörg frímerkjablöð gefin út
erlendis. Engu að síður hefur
söfnunin látið á sjá.
„Þetta er áhugamál sem er
hægt og bítandi á hallanda fæti.
Með breyttri tækni hefur dregið
úr áhuga á frímkerjum og sjálfsagt spila tölvupóst og fax þar
inní. Fyrir vikið hefur unga fólkið takmarkaðan áhuga á þessu.
Þeir sem safna frímerkjum í dag
eru því fyrst og fremst eldra
fólk, það er allavega í miklum
meirihluta.“
Sjálfur safnar Vilhjálmur frímerkjum, fyrst og fremst til að
fylgjast með og vera vel með á
nótunum.
bjorn@frettabladid.is
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TÚLÍPANAR Á KAFI Í SNJÓ Fannfergi
var í vestur- og miðhluta Sviss í gær og
fengu blóm og menn að kenna á því.

INGÓLFUR GUÐBRANDSSON 30
manns ætla með víðförlasta Íslendingnum
í mánaðarferðalag í haust.

Lúxusferð með Ingólfi:

Uppselt
Þau þrjátíu sæti sem voru í boði í
mánaðarlanga hnattreisu með
Ingólfi Guðbrandssyni í haust,
seldust upp á kynningarfundi á
fimmtudagskvöld. Þar kynnti
Ingólfur ferðatilhögunina og féllu
viðstaddir nánast í stafi við það
eitt að heyra lýsingar af áfangastöðunum og sjá af þeim myndir.
„Undirtektirnar voru einstakar,“ segir Ingólfur sjálfur sem er
snortinn yfir viðtökunum. „Ferðin er full en vegna áskorana mun
ég reyna að bæta nokkrum sætum við.“
Og fólk setur það ekki fyrir sig
að pakkinn kosti heilar 775 þúsund krónur á mann. „Inni í þessu
er allur kostnaður, það er gist á
glæsihótelum og reyndar eru
nokkrir sem ætla að láta færa sig
á dýrara farrými,“ segir Ingólfur.
Það má svo kalla sérstakan
bónus að einn dagur bætist inn í
líf ferðalanganna.
„Við ferðumst í austurátt og
yfir daglínuna. 22. október erum
við í Tókýó og fljúgum um kvöldið til Hawaii. Fyrsti dagurinn okkar þar er líka 22. október,“ segir
Ingólfur sem hefur komið til 144
- bþs
landa.

GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!
AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

LEIÐANDI Í LÆGRA DEKKJAVERÐI
BORGARNES

HÖFN
MOSFELLSBÆR
REYKJAVÍK
KÓPAVOGUR
KEFLAVÍK
HAFNARFJÖRÐUR
SELFOSS

Skeifunni 3c
108 Reykjavík

Viðarhöfða 6
110 Reykjavík

Smiðjuvegur 6
200 Kópavogi

Melabraut 24
220 Hafnarfirði

Iðavöllum 8
230 Keflavík

Flugumýri 16
270 Mosfellsbæ

Sólbakka 8
310 Borgarnesi

Njarðarnesi 1
603 Akureyri

Miðási 23
700 Egilsstöðum

Víkurbraut 4
780 Höfn

Gagnheiði 13
800 Selfossi
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Páll og Agnes

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Mikill áhugi á stofnun fjöldahreyfingar
til að að bjóða í Símann.

Almenningur fái að
kaupa í Símanum
að eru aðeins tæpar þrjár vikur þar til skila á inn tilboðum
í Símann, og því ljóst að hin nýja hreyfing um kaup á Símanum sem fæddist í síðustu viku er í miklu kapphlaupi við
tímann. Grein Agnesar Bragadóttur fréttastjóra á Morgunblaðinu um söluna á Símanum birtist fyrir réttri viku og gífurleg viðbrögð hafa orðið við henni í þjóðfélaginu.
Almenningur í landinu virðist vera að taka við sér á ýmsan
hátt og það er einkum tvennt sem einkennir viðbrögð hans. Annarsvegar er almenningur á móti því að stjórnmálamenn fari með
eins mikil völd og áður og að þeir fái að ráðskast með hlutina að
vild milli kosninga. Fólkið vill eiga þess kost að fá að segja sitt á
ýmsum málum sem koma upp á milli þess að það gengur að kjörborðinu á fjögurra ára fresti. Hitt atriðið er að margir hafa látið
í ljós þá skoðun að nú séu hinir stóru í þjóðfélaginu búnir að fá
nóg í sinn hlut,- þeir eigi ekki og megi ekki gleypa allt sem er til
sölu hér á landi, þannig að auður og völd safnist á fárra hendur.
Minni áhugi ungs fólks á stjórnmálaflokkunum speglar viðhorfið
til stjórnmálamannanna, og kannanir hafa sýnt að núorðið er fólk
ekki bundið við einn stjórnmálaflokk kosningar eftir kosningar.

Þ

,,

Þessi viðbrögð forsætisráðherra vekja vonir um að
greitt verði fyrir því, innan þeirra reglna sem settar
hafa verið um söluna, að almenningi gefist kostur á að kaupa
marga litla hluti í Símanum og að hann verði ekki hrifsaður úr
eigu þjóðarinnar af stóreignamönnum sem eiga nóg fyrir.

Í Fréttablaðinu í gær var viðtal við Agnesi Bragadóttur sem
ýtti eftirminilega við fólki með grein sinni. Í viðtalinu sagði
Agnes: „Stjórnvöld hafa auðvitað enn þann kost, ef þau kæra sig
um, að breyta ferlinu.“ Hún kemur með tillögu að lausn. „Stjórnvöld gætu sagt að þar sem við værum komin með fjárhagslega
burði til að kaupa 30 prósent yrðu einungis 70 prósent seld hæstbjóðenda. Þannig kæmi verð á Símann og 30 prósent færu svo á
markað á sama verði.“
Það ákvæði varðandi sölu á símanum að væntanlegir litlir
hluthafar geti ekki keypt hlut í fyrirtækinu strax hefur verið
gagnrýnt, og um það sagði Agnes: “Mér finnst frumskilyrði að
það sé ekki beðið í tvö og hálft ár með að 30 prósent af honum
fari til almennings. Það átti að gera strax.“
Forystumenn hins nýja félags, sem á að heita Almenningur,
hafa rætt við Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra um áform
sín og það er ekki annað á honum að heyra en að honum lítist vel
á að stofnað verði félag almennings til að kaupa verulegan hlut
í Símanum. Þessi viðbrögð forsætisráðherra vekja vonir um að
greitt verði fyrir því, innan þeirra reglna sem settar hafa verið
um söluna, að almenningi gefist kostur á að kaupa marga litla
hluti í Símanum og að hann verði ekki hrifsaður úr eigu þjóðarinnar af stóreignamönnum sem eiga nóg fyrir. Það ræðst væntanlega í vikunni hvort hugmyndir Almennings ná fram að
ganga, en til þess að svo megi verða þurfa aðstandendur símahreyfingarinnar að hafa snör handtök og njóta velvildar marga
við undirbúning málsins sem hlýtur að vera bæði flókinn og
vandasamur. ■

Stjórnarliðum gengur ekki vel að sannfæra almenning um að ekki sé búið að
ákveða hverjir verði valdir sem næstu
eigendur Símans. Páll Magnússon,
varaþingmaður og aðstoðarmaður viðskiptaráðherra,
fann að því við Agnesi
Bragadóttur í Sunnudagsþættinum á Skjá einum í
gær að hún gæti ekki svarað með hvaða hætti hún
sjái fyrir sér
rekstur Símans
svo verðmæti
hans aukist –
fari svo að
Agnes og
hennar hóp-

ur kaupi Símann. Agnes sagðist ekki
ætla að reka Símann – það muni aðrir
gera – svo það væri frekar þeirra að
svara um hvernig auka eigi verðmætið.

Fegurðarsamkeppni
Páli Magnússyni gekk ekkert, frekar en
öðrum sem hafa reynt, að skýra hvers
vegna leikreglurnar í Símasölunni eru
eins óljósar og hugsast getur. Eiginlega
er frekar um fegurðarsamkeppni að
ræða en hefðbundin viðskipti. Seljandinn, það er ríkisstjórnin og hennar
landgönguliðar, ætla sér að miða við
fleira en verð þegar kaupandi verður
valinn. Nokkur atriði eru sett sem skilyrði – atriði sem eru þannig að hægt
verður að rökstyðja annan kaupanda
en þann sem mest vill borga.

Atriðin þrjú
Það er aðallega þrennt sem vekur upp
grunsemdir um að ekki sé fyrirætlunin
að standa eðilega að sölunni. Framtíðarsýn væntanlegra kaupenda er eitt.
Hvernig er hún mæld og hver mælir?
Þjónusta í framtíðinni er annað sem
óljóst er hver metur og hvernig er gert
og í þriðja lagi er það reynsla af rekstri.
Þar þarf aftur að meta þar sem ekki er
hægt að mæla endanlega. Þetta tókst
Páli Magnússyni fjarri að skýra – ekkert
frekar en öðrum sem hafa reynt. Þess
vegna efast allir þeir sem ekki hafa
komið að ákvörðuninni um að reglurnar séu settar til að hægt sé að velja
kaupanda.

sme@frettabladid.is

Mengun Umferðarstofu
Ætli sé einhver leið til að fá Umferðarstofu til að hætta að æpa á
okkur? Auglýsingar þessarar
skrifstofu verða æ tryllingslegri
eftir því sem afraksturinn af
þeim virðist minni: engu líkara en
að þeir sem fyrir þeim standa
hugsi sem svo: nújá, við verðum
víst að æpa hærra...
Aprílmorgun, það er fimmtudagur eða föstudagur. Stráin
standa þrábeint upp í loftið, himinninn er tær; fuglarnir kringum
húsið flögra ýmist eða hlaupa um
hingað og þangað, en þeir virðast
vita hvað þeir eru að gera; í moldu
iðja starfsamir ánamaðkar; kisurnar saka mig um vanrækslu
þótt nóg sé af mat í dallinum og
nýtt vatn og opið út. Þetta er notalegt. Maður masar og ríslar sér.
Kaffið ilmar, blöðin bíða full af
fyrirheitum. Klukkan nálgast hálf
átta og kannski mál að rjúfa loksins þögnina og heyra yfirlit morgunfrétta, hugsanlega eitthvert
kliðmjúkt gítarplokk á vegum
Magnúsar Einarssonar svo sem
eins og til að koma okkur
áreynslulaust í samband við þjóðfélagið og atburðina í heiminum.
Mistök.
Gítarplokkið er að vísu á sínum stað en það deyr út og allt í
einu er mjög óviðkunnanleg kona
í útvarpinu. Hún er að láta einhvern mann fá það óþvegið. Hún
kallar hann heilalausan hálfvita.
Hún er geysilega æst og skipar
honum með mörgum háðulegum
orðum að aka hraðar. Langar mig
að hlusta á leikþátt um æsta konu
í umferðinni fyrir klukkan hálf
átta að morgni? Nei. Þarf ég
þess? Nei. Hef ég gott af því? Nei.
Og svo tístir lítil stelpa eitthvað í
aftursætinu og konan reiða breytist í elskulega mömmu, já, já,
elskan mín, og karlmannsrödd
dæsir loks þungbúin og svo full
ásökunar að manni líður næstum
eins og Jahve sjálfur spyrji
mann: ert þú góð fyrirmynd?
Svarið getur ekki orðið já. Ég sem
hafði bara verið að dunda eitt-
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Langar mig að hlusta
á leikþátt um æsta
konu í umferðinni fyrir
klukkan hálf átta að
morgni? Nei. Þarf ég þess?
Nei. Hef ég gott af því? Nei.
hvað í eldhúsinu heima átti nú að
hugsa: mea culpa, mea magna
culpa og að baki var enn ein
heimsádeilan frá Umferðarstofu
um það hversu ömurlegir foreldrar, ömurlegir bílstjórar, ömurlegir þegnar og ömurlegt fólk við
séum. Og að okkur beri að iðrast
og gjöra yfirbót.
Hér hefur hugmyndin um hópsekt Íslendinga í umferðinni náð
nýjum hæðum. Margt er vitaskuld slæmt í umferðinni á Íslandi og hvernig má svo sem annað vera? Hér eru alltof margir
bílar, alltof margir krakkar á bíl
sem ættu að vera í strætó og sumir karlmenn virðast bara hafa
lært á bílinn en ekki að keyra.
Ýmsir ósiðir hafa breiðst út síðustu árin: til dæmis að telja það
trúnaðarupplýsingar hvort maður hafi í hyggju að beygja svo að
stefnuljós er í mesta lagi notað
sem frásagnartæki: ég var að
beygja – eða tilhneiging til að aka
ofan í næsta bíl með þeim afleiðingum að aftanákeyrslur eru
hálfgert þjóðarböl.
Auglýsingaherferðir Umferðarstofu til að vekja okkur til vitundar um það hversu vondir bílstjórar og vont fólk við séum eru

hins vegar líka að verða hálfgert
þjóðarböl. Fyrst var okkur sýnt
dáið fólk ofan í malbiki á meðan
raulaðar voru Vísur VatnsendaRósu, þessar snilldarvísur sem
Jón Ásgeirsson fann undur-fallegt
lag við og útsetti með eigin millikafla. Að tengja slíka þjóðargersemi við umferðarslys jaðrar við
landráð. Næst komu hinar frægu
auglýsingar um ábyrgðarlausa
feður að henda börnum út um allt
og einkum niður stiga. Þegar búið
var að hryggja okkur nægilega
með þeim auglýsingum tóku við
jarðarfararmyndir á meðan barn –
að sjálfsögðu – snökti lagið hans
Atla Heimis við Klementínuvísur
Halldórs Laxness – ertu dáin út í
bláinn og það allt – sem er
skemmtilegt bull hjá Halldóri en
verður svo yfirþyrmandi óþægilegt við mann í meðförum Umferðarstofu að maður vill helst
aldrei aftur heyra þetta aftur.
Þótt á Umferðarstofu vinni
menn við að hafa rétt fyrir sér og
segja okkur hinum til á sviðum
þar sem okkur er sífellt að verða
eitthvað þá – þá gerir það samt
Umferðarstofu ekki að Þjóðkirkjunni. Þessi stofnun álpast aftur
og aftur inn á svið sem auglýsingar eiga ekki heima á: svið vandlætarans, predikarans og gott ef
ekki fjölskylduráðgjafans. Og
meðal annarra orða: hvað er að
því að þusa undir stýri? Vel tvinnaðar bílstjóraformælingar geta
verið listgrein í sjálfu sér. Sé
munnsöfnuðurinn vandamál þá
hlýtur það að vera í verkahring
fjölskyldu viðkomandi að þagga
niður í hinum síbölvandi bílstjóra
en ekki Umferðarstofu. Og ekki
hægt að íþyngja okkur hinum
með sífellldum endurtekningum
á þessu leiðinlega útvarpsleikriti.
Þessar nærgöngulu auglýsingar Umferðarstofu eru naumast til
annars fallnar en að gera þá skapvondu enn skapverri og koma
blíðasta fólki í vont skap. Svona
auglýsingar eru mengun í þjóðlífinu. ■

ORÐRÉTT
Meinlausir menn?
Tvískinnungurinn er ótrúlegur
og það er kominn tími til að
þessi mál verði skoðuð af alvöru.
Að við hættum að loka inni í
rammbyggðu öryggisfangelsi
menn sem svikið hafa út fé, fíkla
sem eru fársjúkir og aðra þá
sem eru samfélaginu ekki
hættulegir. Það þarf að skoða
fangelsismál frá grunni og endurskipuleggja. Finna önnur úrræði og taka á annan hátt á
málum fíkla sem brjóta af sér
trekk í trekk í stað þess að
dæma þá og loka inni í rammgerðu fangelsi.
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Bergljót Davíðsdóttir veltir því upp í
leiðara hvort fíklar séu í raun ábyrgDV, 16. apríl.
ir gjörða sinna.

Næsti formaður?
Geir H. Haarde hefur reynzt
traustur stjórnmálamaður eins
og tök hans á fjármálaráðuneytinu sýna. Hann hefur vakið athygli fyrir framkomu sína á alþjóðavettvangi sökum víðtækrar
tugumálakunnáttu og djúprar
þekkingar á alþjóðamálum og
hefur ræktað grasrótina vel í
eigin flokki og á landsvísu.
Fjallað um „farsæla fjármálaráðMorgunblaðið, 17. apríl.
herra“ í leiðara.

Fjöllyndi fyrir allra augum
Stjórnmálafólk og fjármálafólk
virðist vera skemmtilegt og lífsreynt í sambúð. Að minnsta
kosti helzt því vel á mökum.
Þetta er ekki tvígift eða marggift

fólk. Þannig er um Davíð og
Halldór og flesta hina. Hins vegar draga poppið og leiklistin og
sjónvarpið að sér leiðinlegra
fólk, sem helzt illa á mökum.
Jónas Kristjánsson í föstum pistli.
DV, 16. apríl

Valið og hafnað
Ég vil ákveðið benda á það, að
þótt einhverjar eða margar kenningar kirkjunnar standist ekki
dóm nútímamanns, þá mega
menn ekki dæma allt starf kirkjunnar lítils virði – og því síður
láta kristindóminn – kenningar
Krists – gjalda þess, með tómlæti – eða beinlínis andstöðu.
Séra Sigurður Ægisson vitnar í nærri
60 ára gamla hugvekju séra Þormóðs
Morgunblaðið, 17. apríl
Sigurðssonar.
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Sigurður Guðmundsson var dæmdur
fyrir að hrista barn til dauða:

ÉG ER
EKKI
BARNAMORÐINGI
Dagpabbinn á leið fyrir Mannréttindadómstólinn
– hefur þú séð DV í dag?

Tvö ár liðin frá innrás
UMRÆÐAN
INNRÁSIN Í ÍRAK

,,

ERLING ÓLAFSSON

SAGNFRÆÐINGUR

Það er nú kannski
það sem er alvarlegast við þessa atburði seinustu ára að þegar öfgasinnar
vilja stjórna og umbylta
heiminum þá eru notuð
hvaða meðul sem eru, ekki í
fyrsta skipti. Og þá er ekki
horfst í augu við fórnarkostnaðinn; mannfall hermanna,
dauða óbreyttra borgara,
pyndingar, skepnuskap.

Tvö ár eru ekki langur tími í
mannkynssögunni. En samt nógu
langur til að líklega 100.000
manns líta aldrei aftur dagsins
ljós eftir eitt stríð. Tvö ár eru líka
nógu langur tími til þess að ótal
lygum og hálfsannleikum hefur
verið dælt yfir okkur. Af fulltrúum heimsveldisins Bandaríkja
Norður-Ameríku og fylgifiskum
þeirra. Við erum í þeim hópi. Því
miður. Því miður.
Það er skrýtið að upplifa sig í
þessari fylkingu. Og enn skrýtnara að þessi afdrifamesta ákvörðun Íslendinga í utanríkismálum
skuli hafa verið tekin af einum
eða tveim mönnum. Sem þar að
auki eru furðu lostnir yfir því að
einhver skuli hafa áhyggjur af
því. Og auðvitað ætti ég ekki að
vera að skrifa niður þessar hugrenningar. Þetta er búið og gert.
Búið og gert. Flestir virðast sætta
sig við þetta ástand. Því eftir allt
hvað getum við gert? Sem einstaklingar, sem meðlimir samtaka? Við eigum við að etja voldugasta heimsveldi allra tíma. Með
valdamenn við stjórnvölinn sem
einskis svífast. Sem virðast í
augnablikinu vera að læsa tökunum æ fastar um stjórntaumana.
Ekki bara í Bandaríkjunum heldur líka í alþjóðastofnunum.
Eitt af gullkornum Georgs W.
Bush sem fór um heimsbyggðina
nýlega: „Ég held ekki að það sé
hægt að halda réttlátar kosningar

ÍRAK Í GÆR Greinarhöfundur gagnrýnir ákvarðanatöku varðandi stuðning við innrásina.

(í Líbanon) meðan sýrlenskar hersveitir eru þar.“ „I don’t think you
can have fair elections [in Lebanon]
with Syrian troops there.“ Svo
mörg voru þau orð. Hann hefði auðvitað átt að bæta við og sýna stjórnvisku sína: „Ég held að það hafi ekki
verið hægt að halda réttlátar kosningar ( í Írak) meðan erlendar hersveitir eru þar.“ Hann hefði auðvitað getað bætt við: það var ekki
hægt að halda réttlátar kosningar (í
Póllandi, Tékkóslóvakíu, AusturÞýskalandi, Tíbet, Víetnam) meðan
sovéskar hersveitir voru þar. Og
svo framvegis. En við vitum mörg
að það er frekar hagsmunagæsla en
samkvæmni sem einkennir málflutning og hugsun Bush forseta
svo ekki var á öðru von.
Við höfum fengið kosningar í
Afganistan, við höfum fengið
kosningar í Írak. En enn þá er
bandarískur her til staðar þar.
Stríðið er búið, sögðu Davíð og
Halldór og fylgifiskar þeirra. Eru
færri erlendir hermenn þar? Er
stríðið ekki búið? Neinei. Jú, einhverjir eru farnir, hverjir? Þeir
þar sem valdamenn hafa neyðst
til að draga lið sitt til baka vegna
hræðslu við almannavald þjóða
sinna, seinast þegar þetta er skrifað eru það hermenn Úkraínu sem
eru á förum. En herlið Bandaríkjanna? Það er enn til staðar. Og
listi hinna staðföstu þjóða er ennþá til. Ég vona að þátttaka Íslands
hafi ekki orðið til eins og þátttaka
Salómonseyja en forsætisráðherra þeirra átti að hafa sagt að
hann hefði ekki haft hugmynd um
það að hans þjóð væri þar þegar
hann var spurður um það. „I was
completely unaware of it.“ Það
kæmi manni samt ekki á óvart að
svo hefði verið.
Ábyrgðarkennd valdhafanna í
þessu fyrsta stórstríði aldarinnar

er heimur út af fyrir sig. Sagt er
að Georg Bush sé fyrsti forseti á
stríðstímum í Bandaríkjunum
sem hefur aldrei verið viðstaddur
jarðarför fyrir dauðan hermann.
Fréttir og myndir af líkkistum
sveipuðum fánanum hafa verið
bannaðar í fjölmiðlum. Pentagon
kallar líkpoka flutningahylki
(transfer tubes) og Rumsfeld
varnarmálaráðherra þoldi ekki að
skrifa nafn sitt undir dánartilkynningar varnarmálaráðuneytisins. (Í Pentagon lesa valdhafar
kannski Laxness sér til huggunar
því í Kristnihaldi undir Jökli segir Jón prímus: „Einkennilegt er að
svona túba skuli hafa verið að
skifta sér af því hvurnin á að
stjórna sköpunarverkinu.“ )
Það er nú kannski það sem er
alvarlegast við þessa atburði seinustu ára að þegar öfgasinnar vilja
stjórna og umbylta heiminum þá
eru notuð hvaða meðul sem er,
ekki í fyrsta skipti. Og þá er ekki
horfst í augu við fórnarkostnaðinn; mannfall hermanna, dauða
óbreyttra borgara, pyndingar,
skepnuskap. Það er betra að loka
augunum, snúa sér við. Það er
langtum erfiðara að horfast í augu
við sannleikann og viðurkenna að
maður hafi gert rangt. Eins og
Halldór og Davíð hefðu átt að hafa
gert fyrir löngu.
Allir geta ekki gert eins og
Bandaríkjaforseti, en hann var
spurður hvort hann hefði ráðfært
sig við föður sinn, fyrrum forseta,
áður en hann fór inn í Írak. Þá
svaraði Bush yngri: Þú veist að
hann er ekki rétti faðirinn til að
snúa sér til með tilliti til styrkleika. Það er æðri faðir sem ég
sný mér til! (You know he is the
wrong father to appeal to in terms
of strength. There is a higher
father that I appeal to.) ■

Ingibjörgu Sólrúnu til forystu
UMRÆÐAN
FORMANNSKJÖR
SAMFYLKINGAR

ELFA BIRNA ÓLAFSDÓTTIR

Þegar ég horfi yfir farinn veg núverandi ríkisstjórnar er mér efst í
huga sú skoðanakúgun sem hefur
tröllriðið íslensku samfélagi í
stjórnartíð hennar. Hver hefur
ekki upplifað það að vera kallaður
neikvæður vegna þess eins að
hafa aðra skoðun en hinir? Það er
með ólíkindum hvað þessi sálfræðiklisja hefur náð að festa sig í
sessi undanfarin ár. Fólki hefur
beinlínis verið innprentað að það
að hafa aðra skoðun sé neikvæðni
og að viðkomandi sé nú hollast að
vera jákvæðari. Þetta hefur að
mínu mati orðið til þess að menn
hafa hætt að segja sína skoðun til
þess að falla í kramið og fá hinn
eftirsótta jákvæðnistimpil.
Ég er ansi hrædd um að margir
geri sér ekki grein fyrir því hvað
þetta er hættuleg þróun og hvert
við stefnum ef við förum ekki að
hugsa okkar gang, því ef einstaklingar hætta að hafa skoðanir á
mönnum og málefnum verður til
stöðnun og kúgun í þjóðfélaginu
sem leiðir af sér að fáeinir menn
ráða lögum og lofum í samfélagi
okkar og aðrir þjóðfélagsþegnar
verða bara áhorfendur að valda-

stríði þeirra og vaxandi ríkidæmi.
Hinir ríku verða sífellt ríkari og
hinir fátæku fátækari. Heiðarleiki, skoðanafrelsi, náungakærleikur, samviskusemi, umburðarlyndi, baráttuandi og svo mætti
lengi telja hafa alls ekki átt upp á
pallborðið í samfélagi okkar heldur aðeins sú hugsun að bæta eigin
afkomu til að fjárfesta í stærri og
betri eignum, að eiga meiri og
betri hluti en nágranninn og láta
sér fátt um finnast um þá sem
minna mega sín.
Fyrirtækin hafa líka meira og
minna efst á stefnuskrá sinni að
reyna að kreista eins mikið og
hægt er út úr starfsfólki sínu án
þess að borga mannsæmandi laun
og þau eru dugleg að koma þeim
skilaboðum til óánægðra starfsmanna að nóg vinnuafl sé í landinu
og að enginn sé ómissandi. Það er
nú bara þannig að við eigum að
láta okkur varða um það hvort allir lifi mannsæmandi lífi í þjóðfélagi okkar en ekki bara hluti
okkar eða kannski bara við sjálf.
Okkur koma aðrir við, eða er það
ekki það sem við erum alltaf að
reyna að kenna börnunum?
Mér finnst að við séum að upplifa hnignunartímabil sem við
verðum að sporna við. Við hljótum
að vilja nýta okkur lýðræðislegan
rétt og málfrelsi til þess að hafa
áhrif. Við viljum varla ferðast
hundruðir ára afturábak til þess
tíma þegar menn voru fangelsaðir
og jafnvel drepnir fyrir þær sakir
einar að hafa aðra skoðun en

meirihlutinn. Hver og einn verður
að hugsa sem svo að hann/hún hafi
áhrif og að skoðanir okkar allra
skipta máli. Hugsanir okkar eru
engum til gagns ef við leyfum ekki
öðrum að hlusta á þær og koma
þannig af stað umræðum eða rökræðum sem geta haft þau áhrif að
einhverjum eða einhverju verði
breytt til betri vegar.
Niðurstaða hugleiðinga minna
er að Sjálfsstæðis- og Framsóknarflokkur verði að fara frá völdum. Það er hreinlega engum
mönnum hollt að sitja of lengi að
völdum, því þeir fara ósjálfrátt að
telja sjálfum sér og öðrum trú um
það að án þeirra séum við glötuð.
En til þess að þessi draumur minn
geti orðið að veruleika verðum við
að hafa talsmann sem við trúum
að geti breytt þeirri þróun sem við
höfum búið við undanfarin ár.
Slíkur talsmaður þarf að vera góðum gáfum gæddur, hann þarf að
hafa óbilandi trú á sjálfum sér,
hann þarf að vera ákveðinn án
þess að vilja drottna yfir öðrum og
að síðustu þarf hann að búa yfir
miklum persónutöfrum og hæfileika til þess að ná til allra, því
eins og við sem höfum fylgst með
keppninni Idol Stjörnuleit vitum
þá er ekki nóg að hafa mikla og
góða hæfileika, þú verður að hafa
útgeislun og persónutöfra sem ná
að fanga fjöldann til þess að vinna.
Þessi talsmaður er að mínu mati
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.
Höfundur er leikskólakennari.

Leyndardómar ráðhússins
Ráðist gegn raka

ER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

BLS. xx
BLS. xx

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINS

önduð gólfefni eru á íbúðinni og innréttingar vandaðar. Lofthæð er mikil í stofu og útgengt á svalir..

LIGGUR Í LOFTINU

Sérhæð í sérflokki
í eftirsóttu hverfi
DP fasteignir eru með 174 fermetra lúxushæð auk 35,5 fermetra bílskúrs
tvíbýli til sölu við Logasali í Kópavogi.
Um er að ræða glæsilega og vel skipulagða
efri sérhæð ásamt bílskúr sem getur rúmað
vo bíla í hinu eftirsótta Salahverfi í Kópavogi. Eignin er um það bil 72% af húsinu.
Komið er inn á forstofugang og á hægri
hönd við inngang er innangengt í bílskúrnn. Á vinstri hönd er rúmgott svefnherbergi með tvöföldum skáp. Frá forstofugangi tekur við gangur/hol þar sem er
góður skápur. Stigi upp á efri hæð er parkettlagður og þar er komið inn á hol með
þakglugga sem veitir mjög skemmtilegri
birtu inn í íbúðina. Tvö rúmgóð svefnherbergi til viðbótar eru í íbúðinni.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.
Baðkar og fallegar granítborðplötur prýða

baðherbergið. Þvottahús er með flísalögðu
gólfi og nokkrum skápum. Við þvottahús er
fataherbergi með stórum skápum úr
kirsuberjaviði frá Axis.
Stofan er björt og rúmgóð. Loft í stofu
eru upptekin þannig að lofthæð er mjög
góð. Í stofu er halógenlýsing og útengt á
svalir. Eldhús er með fallegri innréttingu
með sandblásnu gleri. Eldunareyja er með
gasi og keramikhelluborði og granítborðplötum. Gegnheilt Iberaro-parkett er að
mestu á gólfum íbúðarinnar.
Að sögn fasteignasala er hér á ferðinni
lúxushæð þar sem ekkert hefur verið til
sparað. Eignin er laus nú þegar og ásett
verð er 40,9 milljónir króna.

í fasteignum
Nesstofa setur svip sinn á Seltjarnarnes. Nú mun húsið ganga í
gegnum gagngera endurnýjun og
umhverfi þess einnig taka stakkaskiptum. Það eru
Seltjarnarnesbær
og Þjóðminjasafnið
sem
standa í sameiningu að verkinu.
Bærinn
hefur
þegar
hafist
handa við framkvæmdir á lóðinni og ætlar í
það verk 27 milljónir króna. Nesstofa var upphaflega hús Bjarna
Pálssonar landlæknis. Hann flutti
þar inn árið 1763.
Bæjarráð Ísafjarðar hefur fyrir
sitt leyti fallist á kauptilboð Eignasögu ehf. í Reykjavík í hús grunn-

415%
n

skólans að Núpi í Dýrafirði. Tilboðið var 7 milljónir króna og var
það hæsta tilboðið sem barst og
nærri sexfalt hærra en það
lægsta, sem var
upp á 1,2 milljónir. Af vefnum
www.bb.is
Kynningarfundur vegna deiliskipulags á olíutankasvæðinu á
Hvaleyrarholti í
Hafnarfirði verður haldinn í dag
í Hafnarborg og
hefst kl. 17. Annar fundur verður á
sama stað kl. 18.15 um fyrirhugaðar framkvæmdir á Thorsplani
og þar verða kynntar hugmyndir
að endanlegu útliti plansins.

fasteignir@frettabladid.is

[

Trjárækt
Í maí er tímabært að planta trjám í garðinum og því tilvalið að nota tímann núna
til þess að kynna sér hvaða trjáplöntur myndu henta í garðinn þinn. Sífellt fleiri
tegundir standa til boða og jafnvel hægt að planta einu góðu eplatré í garðinum.

]
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BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR

Erum að taka upp nýja sendingu
Klassískur gítar

22.900

frá 10.900

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Ólöfu Ingólfsdóttur líður vel á brúnni yfir tjörnina að Ráðhúsinu.

Ráðhúsið hefur sín leynivopn
Stillitæki

MAPEX trommusett
með stöndum og diskum
79.900
59.900

Ólöf Ingólfsdóttir kann að
meta leyndardóma hússins í
tjörninni.
Ólöf Ingólfsdóttir danshöfundur
á ekki erfitt með að nefna falleg
hús í miðbæ Reykjavíkur. „Það
eru mörg flott hús í miðbænum
þar sem ég bý, til dæmis Borgarbókasafnið og Fríkirkjuvegur 11.
En það hús sem kom fyrst upp í
hugann þegar ég var beðin um að
nefna uppáhaldshús er Ráðhúsið
við tjörnina. Ekki endilega af því
að það sé allt svo fallegt við þetta
hús heldur eru ákveðnir hlutir
við það sem mér finnst mjög
skemmtilegir og þá kannski frekar utan á húsinu en inni í því. Til
dæmis staðsetningin. Það að húsið sé byggt út í vatnið gefur kost

Hvað
segja börnin
Barnaafmæli
um námskeið í
Bekkjarferðir
Keramik
fyrir alla?

,,Við ætlum fjórar vinkonur
saman aftur og aftur!
Frábær
skemmtun
Diskarnir
eru æðislegir
hjá okkur!“

fyrir allan hópinn.

Sumarnámskeið fyrir skapandi börn,
eldri og yngri, keramik, teikning,
málun - allt innifalið - litlir hópar.

Tilboðspakkar

á brúnni, sem mér finnst alveg
æðislegt að ganga yfir og fylgjast með vatninu og fuglunum
undir. Handriðið á brúnni er
skemmtilega formað og fer svo
vel í hendi. Ef maður er heppinn
slást snúrurnar á flaggstöngunum mishratt í rokinu og þá fær
maður lítið tónverk í leiðinni.“
Ólöf segir Ráðhúsið hafa sín
leynivopn og bendir á fleiri. „Eitt
annað sem er skemmtilegt eru
ljósin í tjörninni sem lýsa upp
húsið í gegnum vatnið. Þá kemur
gárumunstur á húsið og ég hef
tekið eftir því að stundum sitja
endur á ljósunum, einkum á
veturna. Kannski eru þær að hlýja
sér á tánum. Svo er það líka mosinn utan á húsinu Vonarstrætismegin og vatnið sem seytlar niður
hann. Upplifun mín af húsinu er

mjög tengd vatninu, maður gengur yfir vatnið, sér ljósið í gegnum
vatnið og svo er það mosinn sem
er þarna út af þessu vatni.“
Ólöf hefur einu sinni dansað
inni í Ráðhúsinu og einu sinni
fyrir utan það, á tjörninni miðri.
Á sumardaginn fyrsta dansar
hún hins vegar í Borgarleikhúsinu. „Dansleikhúsið frumsýnir þá
fjögur ný íslensk verk og eitt
þeirra er eftir mig. Það heitir
Hetkinen – minningarbrot frá
Finnlandi en Hetkinen þýðir
augnablik á finnsku. Verkið er
samið út frá ýmsum minningarbrotum en ég hef oft dvalið í
Finnlandi í lengri eða skemmri
tíma.“
Dansverkið Augnablik í Ráðhúsinu virðist samt líka vera í
burðarliðnum. ■

Umhverfisvæn
málning stenst kröfur
Bindoplast frá Nordsjö hefur
hlotið umhverfisviðurkenningu.
Ýmiskonar eiturefni geta verið í
málningu sem eru skaðleg heilsunni og umhverfinu en í Álfaborg
fæst Bindoplast málning frá
Nordsjö sem hefur bæði hlotið
umhverfismerki EB sem er Blómið og meðmæli Samtaka astma- og
ofnæmissjúklinga í Svíþjóð.
Til þess að hljóta þessar viðurkenningar þarf málningin að
standast miklar kröfur, meðal
annars eru mengunarmælingar
gerðar fjórum vikum eftir málun
og þá verða mælingargildin að
vera mjög lág. ■

Keramik og pizza frá
Aðeins
8500
kr. vikan!
kr. 990
á mann.

Skráning
í Keramik
Keramik
fyrir fyrir
alla, alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is
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Ráðist gegn raka í veggjum
Þegar raki er kominn í veggi
innandyra niðri við gólf á
jarðhæð, að ekki sé talað um
niðurgrafna veggi þá er kominn tími til að setja nýja
drenlögn. Sigmundur Heiðar
hjá GG lögnum fræddi okkur
um það fyrirbæri.

Smáauglýsingasíminn er 550 5000
auglysingar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

„Yfirleitt vantar drenlagnir meðfram eldri húsum því í gömlum
hverfum er yfirleitt einfalt
skólpkerfi og allar þakrennur
fara beint inn á það. Þegar kjallari er niðurgrafinn getur myndast raki í veggjunum. Þá er eina
ráðið að veita vatninu frá húsinu
með svokallaðri drenlögn. Drenlögn er rör með götum sem vatnið fer niður um í þar til gerðan
brunn og þaðan út í klóakkbrunninn.
Við gröfum hringinn í kringum húsið og förum niður fyrir
neðstu plötuskil. Það er misjafnlega djúpt eftir því hversu kjallarinn er djúpur. Við reynum líka
að fara niður á fastan og burðarhæfan jarðveg og þurfum stundum að fylla í skurðinn aftur með
möl. Síðan setjum við 4 tommu
rör hringinn í kringum húsið og
inn á hana fara þakrennur og öll
niðurföll utan dyra. Síðan er
útbúinn brunnur með vatnslás
við hlið skólpbrunnsins.“
Athygli vekur að lítil laukblóm lenda í skóflu gröfumannsins innan um grjóthnullunga og
mold og þegar haft er orð á því
segir Sigmundur að blóm eigi að
vera utar á lóðinni. „Blómum
fylgir alltaf dýralíf og raki þannig að þau eiga ekki heima alveg
við húsveggi. Þar á að vera möl,“
eru hans lokaorð. ■

Þeir Sigmundur, Svanur og
Hörður hjá GG lögnum eru vanir
menn á sviði drenlagna.

Ekki taka allt í gegn
Það er mismunandi hvaða
breytingar geta hækkað verðgildi hússins þíns.
Þegar fólk selur húsin sína eða
íbúðir skiptir það oft miklu máli
að lagfæra ýmsa hluti og jafnvel
taka heilu herbergin í gegn. Húsasíða msn.com hefur tekið saman
hvort að þessar breytingar borgi

sig eða ekki. Allar breytingar og
lagfæringar eru ekki jafnar og
það skiptir miklu máli hvar þær
eru. Til dæmis borgar sig að endurinnrétta eldhús og baðherbergi
en lagfæringar á kjallara eru ekki
eins sniðugar. ■
Það getur verið sniðugra að bæta
við baðherbergi en að endurinnrétta það sem fyrir er.

Hvað lagfæringar gefa þér til baka miðað við hvað þú eyðir
Verkefni
Lítil lagfæring á eldhúsi
Mikil lagfæring á eldhúsi
Bæta við baðherbergi
Endurinnrétta baðherbergi
Setja nýja glugga
Taka kjallara í gegn

Kostnaður
120.000-500.000
500.000-1.500.000
300.000-700.000
500.000
360.000
180.000-420.000

Hve mikið til baka (meðaltal)?
94-102%
90%
92%
77%
68-74%
15%

Byggingaráformum frestað
á gamalli nornatjörn
EF „NORNIN“ DRUKKNAÐI VAR HÚN SAKLAUS.

Áætlunum um
grunaðar voru
að byggja 22
um
galdra
lúxusíbúðir þar
drekkt í tjörnsem áður var
inni. Þær voru
gömul nornabundnar samtjörn í bænum
an á hægri
Wrexham
á
þumli og vinEnglandi hefur
stri
tá
og
verið frestað.
fleygt út í. Ef
Ástæðan fyrir
þær flutu þótti
frestuninni er
sannað að þær
þó ekki sú að
væru nornir,
bölvun hvíli á
ef þær hins
staðnum, heldvegar sukku
ur óttast íbúar
þótti sannað
að ef ný byggð
að þær væru
rís þar sem Íbúum í bænum Wrexham á Englandi er
saklausar!
tjörnin
stóð annt um gamla nornaþjóðsögu.
Enn
um
muni
sagan
sinn verður þó
gleymast.
ekki byggt þar sem tjörnin stóð
Söguna má rekja aftur til 17.
og trúlegt að sagan muni lifa
aldar, en þá var konum sem
með næstu kynslóðum.

Victory böð

með eða án nudds í úrvali
Fosshálsi 1
110 Reykjavík simi 525-0800
www.baðheimar.is
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–Örugg fasteignaviðskipti!

Sími 533-4800

Laugavegur 182 - 105 Reykjavík
Fax 533-4811 - midborg@midborg.is

Björn Þorri,
hdl., lögg. fastsali

Karl Georg,
hrl., lögg. fastsali

Þorlákur Ómar,
Sölustjóri.

Kristján,
sölumaður.

Magnús,
sölumaður.

Sigurður,
sölumaður.

Fríður,
ritari.

Perla,
ritari.

Þórunn
ritari.

Opið mán.–fös. frá kl. 9-18, lau. frá kl. 11-14 Allar eignir á netinu: www.midborg.is

Sóleyjarimi - fyrir 50 ára
og eldri

Suðurgata
218 fm einbýlishús ásamt 17 fm bílskúr og óskráðum kjallara
í miðbæ Reykjavíkur. Húsið sem er á tveimur hæður auk
kjallara skiptist í forstofu, tvennar stofur, snyrtingu, þvottahús og eldhús á miðhæðinni. Á efri hæð eru sex herbergi og
baðherbergi. Í kjallar eru þrennar geymslur. Sigurður 8669958 sÿnir dag milli 17,30 og 18.00 V. 65 m. 5500+

Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir í 4-6
hæða lyftuhúsi á mjög eftirsóttum stað. Fallegt
útsýni er úr íbúðunum og stutt er í útiveru, golf,
verslanir og alla þjónustu. Íbúðirnar eru hannaðar af Kristni Ragnarssyni arkitekt. Íbúðunum
er skilað fullbúnum án gólfefna, með vönduðum
eikar- og mahónýinnréttingum og glæsilegum
stáltækjum. Öllum 3ja og 4ra herbergja íbúðum
fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru frá 94
til 106 fm og kosta frá 18,7- 22,8 millj. kr. Húsinu verður skilað fullfrágengnu að utan með
steinaðri áferð, en stigahús og útbyggingar klæddar álklæðningu. Einnig verður hluti
svalaganga klæddur með hertu gleri. Lóð verður skilað frágenginni með malbikuðum bílastæðum, steyptum gangstéttum og grassvæðum á lóð. Öllum íbúðum á efri hæðum fylgja
góðar svalir en hellulögð verönd með íbúðum á jarðhæð. 5400+

Gnoðarvogur
74,4 fm íbúð á fjórðu hæð (efstu). Íbúin skiptist í hol, flísalagt
baðherbergi, 2 svefnherbergi, parketlagða stofu með útgangi
svalir, flísalagt eldhús og geymslu. Í sameign er þvottahús og
hjólageymsla. V. 14,9 m. 5514+

Túngata
280 fm stórglæsileg húseign á þremur hæðum
sem í dag er innréttuð sem gistiheimili auk 22,7 fm
bílskúrs, alls 303 fm. Húsið skiptist í sex glæsilegar fullbúnar svítur/stúdíóíbúðir. Fjórar stórar svítur eru með eldhúsi og baðherbergi með hornabaðkari, en ein með sturtu. Húsið er mjög virðulegt og hefur fengið gott viðhald. V. 90 m. 5513+

Kaplaskjólsvegur
118,3 fm Mjög góð 6 herbergja íbúð á fjórðu hæð og í risi í hjarta
Vesturbæjarins. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, 4 svefnherbergi,
stofu/borðstofu, eldhús, baðherbergi, auka snyrtingu/þvottaherbergi, búr og geymslu. Gólfflötur í risi er 48,4 fm, en risið er
skráð sem aðeins 24 fm hjá fmr. Í kjallara er góð sérgeymsla
með miklu hilluplássi. Rafmagn hefur allt verið endurnýjað. V.
21,5 m. 5495+

Álafossvegur
Ósamþykkt stúdíó íbúð á 4. hæð í gamla verksmiðjuhúsinu í Álafosskvosinni í Mosfellsbæ. Gengið er
upp stigagang og úr stigagangi er komið inn á sameiginlegt rÿmi með annari eign á hæðinni. Úr því er
komið inn í íbúðina. Komið er inn í opið parketlagt
rÿmi. Rÿmið er mjög vel skipulagt og skiptist í stofu,
eldhúskrók, svefnkrók og vinnuaðstöðu. Einstak
útsÿni úr íbúðinni að Álafossi og Helgafelli. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, baðkar með sturtubotni, innrétting og tengi fyrir þvottavél. Þetta er sérstök eign í húsi með mikla sögu. V. 7,9 m. 5508+

Gnoðarvogur
134,1 fm mjög góð neðri sérhæð auk 32,2 fm bílskúrs í fallegu
fjórbÿli við Gnoðarvog. Hæðin sem er með sérinngangi skiptist í
forstofu, hol, gestasnyrtingu, þrjú stór svefnherbergi, stofu,
baðherbergi, eldhús með borðkrók og búri. Suður svalir.
Geymsla og þvottahús í kjallara. V. 27,9 m. 5386+

Einbýli

Austurströnd - lyftuhús

Akurgerði - Akranes

Fannafold
212,8 fm glæsilegt og mjög bjart einbÿli á tveimur hæðum á fallegum stað í foldunum. Húsið
skiptist í forstofu, þvottahús, gestasnyrtingu,
eldhús með borðkrók, parketlagðar stofur, fallega sólstofu, flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, fjögur svefnherbergi með
skápum, stórt sjónvarpshol og bílskúr. Suður
garður og suður svalir á efri hæð. Hiti í
bílaplani. V. 39,8m. 5477+

94,2 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi við Akurgerði á
Akranesi með sér inngangi. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi, þvottahús og geymslu. V. 11 m. 5510+

4ra herbergja

+

Ingólfsstræti 91,1 fm mjög góð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð/kjallara í glæsilegu húsi við
Ingólfsstræti með sérinngangi. Íbúðin sem er mjög
lítið niðurgrafin skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús,
baðherbergi, geymslu og tvö svefnherbergi. Enginn gólfefni eru á íbúð nema þá á baði þar sem eru
flísar. Búið er að skipta um gler, rafmagns- og pípulagnir. Að utan er nýtt járn, þakjárn, þakrennur og
niðurfallsrör. V. 17,9 m. 5373+

Byggingarmöguleiki fyrir
framkvæmdamenn
ca 600 fm húsnæði í miðbæ Reykjavíkur með
möguleika á breytingu í 6 - 7 íbúðir. Nánari
upplýsingar veitir Þorlákur V. 70 m. 5272 +

Unnarbraut - Seltjarnarnes
91,5 fm góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í góðu þríbýli.
Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu, hol, parketlagða
stofu með útgangi á fallega timburverönd, þrjú parketlögð herbergi, baðherbergi, eldhús, þvottahús og
búr/geymslu. Bílskúrsréttur. V. 20,9 m. 5487+

Par- og raðhús
Kvíslar

65,8 fm 2ja herbergja íbúð á 4.hæð með glæsilegu
útsýni auk 23,8 fm stæðis í bílageymslu, alls 90 fm.
Íbúðin skiptist í hol, stofu með svölum til norð-vesturs, eldhús með borðkrók, svefnherbergi, flísalagt
baðherbergi með baðkari og geymslu. Parket er á
allri íbúðinni. Þvottahús er sameiginlegt á hæðinni.
V. 15,5 m. 5476+

3ja herbergja

Erum með kaupanda að góðu raðhúsi með bílskúr
í kvíslunum eða hraunbæ. Skipti á minna raðhúsi
í kvíslunum koma vel til greina. 5470+

Básbryggja
203 fm sérlega glæsilegt raðhús á þremur hæðum
sem stendur við sjóinn í bryggjuhverfinu með einstöku útsýni. Húsið skiptist í forstofu, þrjú herNjarðargata
bergi, tvennar stofur, eldhús, þrjú baðherbergi,
geymslu og bílskúr. Gegnheilt plankaparket á 60,1 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð(miðhæð) í
góðu þríbýli við miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist
gólfum. V. 38,9 m. 5198+
í flísalagt hol, fallegt eldhús með borðkrók, baðherbergi, parketlagða stofu og tvö parketlögð
svefnherbergi. Búið er að setja nýtt ofnakerfi,
Hæðir
endurnýja rafmagn og setja nýja rafmagnstöflu í
íbúð. V. 14 m. 5518+

Laufásvegur 82,6 fm falleg 3ja herbergja
íbúð á fyrstu hæð á þessum eftirsótta stað í
Þingholtunum. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu,
Snorrabraut
hol, parketlagt eldhús, baðherbergi, parketlagða
stofu, tvö parketlögð herbergi og geymslu. Góð 59,1 fm björt og mikið endurnýjuð íbúð í kjallara
með sameiginlegum inngangi. Íbúðin skiptist í
verönd er við inngang. V. 18,9 m.
flísalagða forstofu, hol, herbergi, flísalagt baðherVífilsgata 55,8 fm góð 3ja herbergja íbúð á bergi, parketlagða stofu, parketlagt eldhús og
geymslu. V. 11,9 m. 5381+
annari hæð. Íbúðin skiptist í forstofu, parketlagt
eldhús með nýlegri innréttingu, baðherbergi,
parketlagða stofu, tvö parketlögð herbergi og Hringbraut 59,3 fm góð 2ja herbergja
geymslu. V. 13,5 m.
íbúð á efstu hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í
hol, eldhús, flísalagt baðherbergi, parketlagða
Ægisíða 81,2 fm 3ja herbergja kjallaraíbúð í stofu og parketlagt herbergi. Góð sameign. Nýjir
fallegu þríbýli á þessum eftirsótta stað. Íbúðin gluggar og gler eru í íbúðinni. V. 11,9 m. 5533+
skiptist í hol, eldhús, geymslu, flísalagt baðherbergi, parketlagða stofu og tvö parketlögð herAtvinnuhúsnæði
bergi. 5528+

Þorláksgeisli

93,1 fm glæsileg íbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi með sérinngangi innaf svölum auk
stæðis í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
þvottahús, hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi,
eldhús og geymslu í kjallara. 5358+

2ja herb

Jafnasel - Bar

337 fm veitingarhúsnæði. Húsnæðið er innréttað fyrir veitingarrekstur og skiptist í tvö góða sali, eldhús og snyrtingar.
Húsnæðið hefur þrjá innganga, tvö góða bari og
getur selst með öllum búnaði. Nánari upplýsingar
á skrifstofu Miðborgar V. 35,6 m. 5270 +

Verslunar og/eða lagerhús
3.600 fm. heil húseign vel staðsett miðsvæðis.
Húsið hentar mjög vel bæði fyrir verslun og sem
lagerhús. Lofthæð u.þ.b 10 m, fjöldi innkeyrsluhurða og góður glerfrontur. Stór lóð með malbikuðum bílastæðum. 5177+

Funahöfði

415,3 fm gott lagerhúsnæði í
kjallara með innkeyrsluhurð frá porti. Húsnæðið
skiptist í þrjú rými. Eitt stórt rými sem möguleiki væri
að stúka af og tvö smærri rými. Lofthæð er um 2,40
metrar. Búið er að stúka af fyrir þremur snyrtingum.+ V. 29 m. 5225+

Hafnarstræti 680 fm heil húseign í miðbæ Reykjavíkur. Húsið er á tveimur hæðum og skiptist þannig: Á jarðhæð eru þrjú veitingahús með sér
inngangi. Efri hæð er innréttuð sem skrifstofuhúsnæði. Eignin er öll í traustri útleigu. V. 95 m. 5301+

+
Vesturvör 164 fm endabil á 1. hæð í góðu
Erum með til sölu tæplega
iðnaðarhúsi. Mögul. á hagstæðri fjármögnun. 4679+
1000 fm gistiheimili á suð-vestur horninu. Húsnæðið er í góðum rekstri. Allar nánari upplýsingar
á skrifstofu. 5478+

Gistiheimili

Fífulind
Drápuhlíð - efri sérhæð
115,3 fm glæsileg efri sérhæð auk tæplega 20 fm
bílskúrs. Hæðin sem er með sér inngangi skiptist
í forstofu, hol, tvær stórar stofur (hægt að nota
aðra sem herbergi), tvö svefnherbergi, eldhús
með borðkrók, baðherbergi, geymslu og risloft.
Merbau stafa parket er á allri íbúðinni. Eldhúsinnrétting og baðinnrétting eru sérsmíðaðar frá eldhúsi og baði. Eign í sérflokki. + V. 27,9 m. 5515+

83,4 fm sérlega rúmgóð, björt og velskipulögð 3ja
herb. íbúð á 3. hæð, og 6,1 fm sérgeymsla á 1.hæð
samtals 89,5 fm, ásamt sameiginlegri hjóla og
vagnageymslu. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu. Flísalagt baðherbergi. Tvö parketlögð herbergi með skápum. Baðherbergi flísalagt í hólf og
gólf með baðkari og sturtu. Þvottahús innaf baðherbergi. Eldhús með fallegri sprautulakkaðri innréttingu, rúmgóður borðkrókur og úr eldhúsi er útgengt á flísalagðar suðursvalir. V. 19,7 m. 5483+

Þverholt
63,8 fm mjög góð íbúð á jarðhæð með sérinngangi á góðum stað við Þverholt í Mosfellsbæ.
Íbúðin sem öll var endurnýjuð árið 2002 skiptist
í flísalagt hol, eldhús opið hús, svefnherbergi,
stofu, baðherbergi og geymslu. Halogen lýsing í
loftum, mahony hurðar og kirsuberja innrétting
í eldhúsi. V. 13,2 m. 5382+

Akralind - Leiga
400 fm skrifstofurými á tveimur hæðum í húsi
byggðu 2000. Húsnæðið er á þriðju hæð og er vandað í alla staði. Innfelld lýsing frá Lúmex, glæsilegar
innihurðir o.fl. Frágengið bílaplan. Húsnæðið er til
leigu og er til afhendingar strax. 5014+

Hótel Staðarborg Velbúið og
snyrtilegt 21 herbergja hótel með baði í öllum herbergjum, 19 tveggja manna og 2 eins manna herbergi. Auk tveggja matsala, sem hægt er að sameina,
er u.þ.b. 120 fm samkomusalur tengdur hótelinu og
gefur möguleika á stórum samkvæmum, s.s. ættarmótum, árshátíðum, ráðstefnum o.fl. tilboð 4033+
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REYNIMELUR

parhús

FORSALIR - KÓPA VOGI

VÆTTABORGIR - TVÖ HÚS. Mjög falleg og
vel skipulögð 165 parhús á tveimur hæðum
á frábærum stað í Grafarvoginum. Eignunum fylgir innbyggðu 26 fm. bílskúr. Húsin afhendast fullbúin að innan með hellulögðu
bílaplani. Mikið ÚTSÝNI. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu. 4437

atvinnuhúsnæði

Mjög snyrtileg og góð 60 fm. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi í kjallara
á vinsælum stað í Vesturbænum. Fallegur garður í mikilli rækt. Að sögn seljanda er húsið í mjög góðu ástandi að utan. Björt og rúmgóð stofa með
bogadregnum glugga sem gefur mjög skemmtilega birtu inn í íbúðinasar á
gólfi. Að sögna seljanda er nýlegt dren ásamt nýlegri rafmagnstöflu einnig
er búið að draga í að hluta í íbúðinnni. Verð 14,2 millj. 4447

FORNUBÚÐIR Vorum að fá í einkasölu gott

SÆBÓLSBRAUT - KÓPA VOGI

iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum við smábátahöfnina í Hafnarfirði. Neðri hæðin er
einn opinn salur með innkeyrsludyr og snyrtingu. Efri hæðin er einnig opið rými sem er
hægt að nýta t.d. sem skrifstofu. Úr risi er
gott útsýni yfir höfnina. Alla nánari upplýsingar á skrifstofu DP FASTEIGNA. 4446

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í fallegu 7. hæða lyftuhúsi á frábærum stað í Salahverfinu. Eigninni fylgir stæði í upphitaðri lokaðri bílageymslu. Flísar og parket úr hlyn á gólfum. Allar hurðir eru úr mahogny,
skápar og innréttingar úr birki. Þetta er mjög vönduð og falleg eign á eftirsóttum stað. Stutt í alla þjónustu. Fallegt útsýni. Verð 20,9 millj. 66

KAPLASKJÓLSVEGUR

BÍLDSHÖFÐI TVÖ BIL. Um er að ræða tvö
bil, annað er 175,5 fm. og hitt er 142,4 fm.,
samtals: 317,9 fm. Eignin selst í heilu- eða
sitthvorulagi. Loftræstikerfi og blásarar eru í
húsnæðinu. Lofthæð ca. 3,5 m. Góð aðkoma, gott malbikað plan. Laust til afhendingar. Verð 15,7 millj. og 12,8 millj. 4407
Um er að ræða snyrtilega og fallega 2ja herbergja íbúð í góðu húsi á góðum stað á Sæbólsbrautinni í Kópavogi. Stofan er opin inn í eldhús gengið
út á ca. 20-30 fm. suðurverönd. Mjög snyrtileg sameign. Ástand hússins er
mjög gott. Eigninni fylgir sérmerkt bílastæði. Verð 11,5 millj. 4444

4ra–7 herbergja

hæðir

HAMRABORGUm er að ræða 79,4 fm. atvinnuhúsnæði á einni hæð í Hamraborginni,
Kópavogi. Eignin skiptist í sal með dúk á
gólfi, stórir gluggar sem snúa út að götu.
Innaf matsal er snyrting. Í dag er eignin í
leigu. Að sögn seljanda er húsnæðið í toppstandi að utan. Ásett söluverð eignar:
15,3 millj. kr. 4397

HÁTÚN Um er að ræða gott verslunar- lagerhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík. Húsnæðið hentar vel fyrir sérverslun, heildverslun,
lager o.m.fl. Eignin er 610,7 fm. Lager bakatil með innkeyrsludyrum. Góð aðkoma, næg
bílastæði. Ásett verð 48 millj. kr.-

ÁSBRAUT

Um er að ræða góða 90,8 fm.
4ra herbergja endaíbúð á þriðju (efstu) hæð.
Hús og sameign í góðu ásigkomulagi, að
sögn seljanda var húsið málað og sprunuviðgert fyrir ca. 5 árum síðan. Allar lagnir og
frárennsli 1. hæðar eru nýlegar. Verð 17,5
millj. 4362

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu nýviðgerðu fjölbýlishúsi á
frábærum stað í Vesturbænum, stutt á KR - völlinn. Að sögn seljanda var
húsið sprunguviðgerð og málið árið 2001. Þetta er mjög vel skipulögð og
snyrtileg eigna á eftirsóttum stað í Vesturbænum. Verð 18,7 millj. 4386

sumarhús
SELÁS - HEILSÁRSLÓÐ. Vorum að fá í sölu
nokkrar 3 hektara heilsárlóðir í Selási í Holtum fyrir t.d. hestafólk. Skipulag svæðisins
segir til um að byggja megi allt að 250 fm.
einbýlishús, 60 fm. bílskúr og 300 fm. hesthús á hverri lóð. Frábær staðsetning. Tilvaldar fyrir fólk með hesta eða undir sumarbústaðabyggð. Allar nánari upplýsingar á
skrifstofu. 4420

KERHRAUN - SUMARBÚSTAÐARLÓÐIR.
Vorum að fá í sölu í nýskipulagðri sumarbústaðarbyggð á fallegum stað í Kerhrauni, í
landi Syðri Hóla í Grímsnesi, vestan Seyðishóla. Landið er mjög fallegt, kjarrivaxið og
skjólsamt. Svæðið er vel skipulagt, hægt er
að velja lóðir við læk eða með góðu útsýni
eða í kvos. Svæðið er mjög fallegt með lágvöxnum gróðri. Þegar komnir eru um 20 bústaðir á svæðinu. Kjörið sumarbústaðaland
í 40 mín. akstri frá Reykjavík. Verð frá 160
kr. p/fm. 4435

LOGASALIR - LÚXUSHÆÐ.

Glæsileg og
vel skipulögð 174,7 fm. efri lúxussérhæð
ásamt 35,5 fm. bílskúr á mjög eftirsóttum
stað í Salahverfinu. Samtals: 210,2 fm.
Gegnheilt iberaro parket að mestu á gólfum.
Þetta er glæsieign sem lítið hefur verið sparað. Verð 40,9 millj. 4365

DP FASTEIGNIR
Hverfisgötu 4-6, 101 Rvk

Sími 561 7765

Vi›skiptavinir DP FASTEIGNA
njóta sérstakra kjara og ﬂjónustu
hjá HAR‹VI‹ARVALI

HAR‹VI‹ARVAL
Krókhálsi 4, 110 Rvk

Sími 567 1010
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Hafnarfirði
Fjarðargata 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is
Opið virka daga kl. 9–18

ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG 75 fm
FLÚÐASEL - REYKJAVÍK

Góð 3ja herb.
íbúð á jarðhæð, nýtt sem 4ra herb. Flísar og
parket á gólfum. Verð 16,0 millj. 3587

2ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu LYFTUHÚSI, ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU á
góðum stað í ÁSLANDINU í Hafnarfirði. Fallegar innréttingar. Parket og flísar. 3615

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs
EINBÝLI

ARNARHRAUN - TALSVERT ENDURNÝJUÐ Falleg ENDURNÝJUÐ 47,7 fm
HELLISGATA - NEÐRI SÉRHÆÐ

76 fm 3ja
herb. íbúð í miðbæ/vesturbæ. Tvö rúmgóð
herbegi. Sér pallur á lóð, gott skjól, hraunlóð. Verð 14,3 millj. 3546

2ja herb. íbúð. Ný innrétting í eldhúsi, plast
parket og flísar á góflum. Svalir úr stofu.
Verð 9,0 millj. 3395

LAUFRIMI - GÓÐ STAÐSETNING
SKELJATANGI - GLÆSILEGT EINBÝLI Á
EINNI HÆÐ - MOSFELLSBÆR Fallegt og
fullbúið EINBÝLI MEÐ BÍLSKÚR á einni hæð
í Mosfellsbæ, íbúðin er 135.9 fm og bílskúrinn 34.1 fm, samtals 170 fm. Falleg gólfefni
og innréttingar, stór stofa með kamínu, 2-4
svefnherbergi (eru tvö en möguleiki á einfaldan hátt að bæta við tveimum í viðbót).
Stór verönd, steypt bómerít bílaplan með
hita, fallegur garður. Þetta er eign fyrir vandláta. Verð 39,9 millj. 2510

SELVOGSGATA - MIÐBÆR - LAUST
STRAX Fallegt einbýli á tveimur hæðum,
117,7 fm. Þjú -fjögur svefnherbergi. Sólstofa
með flísum, verönd. Klætt að utan. Falleg
og góð eign. Örstutt í miðbæinn. LAUST
STRAX. Verð 24,5 millj. 3580

Falleg
98,4 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í
góðu fjölbýli, ásamt stæði í opinni bílageymslu. SÉRINNGANGUR af svölum.Falleg eign á góðum stað. Verð 18,9 millj. 3323

SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í TVÍBÝLI/FJÓRBÝLI

4RA TIL 7 HERB.
SUÐURVANGUR - GOTT ÚTSÝNI

Falleg
114,4 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Þrjú
svefnherbergi. Þvottahús inn af eldhúsi.
Gott útsýni. Verð 16,5 millj. 3363

Góð 60.7 fm 3ja-4ra herb. íbúð í tví/fjórbýli
ásamt 16.7 fm og 7.2 fm geymslum í kjallara,
samtals fm 84,6. Hægt er að gera 3ja svefnherb. í kjallara. Flísar á gólfum. Hús að utan
almennt í góðu ástandi. Verð 15,9 millj. 3501

LÆKJARFIT - SÉRINNGANGUR

Góð 75
fm 2ja herbergja íbúð á neðri hæð í góðu
fimmbýli með SÉRINNGANGI. Parket og
flísar á gólfum. Hús í góðu ástandi, klætt að
utan. Verð 12,5 millj. 2205

ATVINNUHSNÆÐI
RAUÐHELLA Nýkomið á sölu gott bil, 109,2

FURUVELLIR - EINBÝLI

Einbýli á einni
hæð, 155,0 fm og bílskúr 44,3 fm, samtals
199,3 fm. Húsið afhendist fullbúið að utan
steinað og lóð grófjöfnuð. Rúmlega fokhelt
að innan, þ.e. búið að einangra, komnar raflagnir í útveggi, á bara eftir að sandspartla
og hiti kominn í gólf. Upptekin loft. Afhent
fljótlega. Verð 28,9 millj. 3624

DAGGARVELLIR - LAUS STRAX

GLÆSILEG 4ra herb íbúð á 5. hæð í nýju “VIÐHALDSLITLU” lyftuhúsi á góðum stað á
VÖLLUM. STÆÐI Í BÍLGEYMSLU. Fallegar
og vandaðar innréttingar, stáltæki í eldhúsi.
LAUS STRAX. Verð 23,9 millj. 3667

HÓLABRAUT - FALLEG EIGN Góð 82 fm
4ra herb. íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Húsið
er almennt í góðu ástandi að utan og sameign er góð. Íbúðin að innan er töluvert endurnýjuð og vel með farin. Sjón er sögu ríkari.
Verð 14,7 millj. 3318

ESKIVELLIR - STÆÐI Í BÍLGEYMSLU LYFTUHÚS Aðeins ein íbúð eftir, 4ra herb.
KLAPPARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI
STÓRGLÆSILEGT 219,7 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum á frábærum ÚTSÝNISSTAÐ. Útsýni til austurs yfir Hafnarfjarðarhöfn, yfir Álftanes til fjalla og allan hringinn
yfir Flóann til Snæfellsjökuls. Marmari og
gegnheilt parket á gólfum. Möguleg 5
svefnherbergi. SÉRSTÆÐ STAÐSETNING.
Verð 41,0 millj. 3084

stærð 105,4 fm ásamt stæði í bílgeymslu.
Sameign með lyftu, gengið út á svalir, SÉRINNGANGUR, einungis tvær íbúðir á svölum. Vönduð tæki og innréttingar. AFHENDING DESEMBER 2005. Verð 22,5 millj.
3662

HRINGBRAUT - MIÐHÆÐ

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 101 fm 4ra herb. íbúð á MIÐHÆÐ í þríbýli. Þrjú svefnherb. Góðar innréttingar og gólfefni. Sjónvarps og símatengi er
í hverju herbergi. SUÐURSVALIR. Björt og
falleg eign sem vert er að skoða. Verð 21,9
millj. 2850

LAUFVANGUR - FALLEG EIGN Töluvert endurnýjuð eign á góðum stað í Norðurbænum.
3ja herbergja. Góð gólfefni og nýlegar innréttingar í eldhúsi og þvottahúsi. Rúmgóð
og björt 90 fm íbúð á þriðju hæð. Gott útsýni.
Verð 15.9 millj. 3310

SELJAVEGUR - REYKJAVÍK Góð 41,5 fm 3ja
herbergja RISÍBÚÐ í 8 íbúða húsi. Íbúðin er
stærri að gólffleti, einungis eru mældir fermetrar þar sem lofthæð fer yfir 1,80. Góð
íbúð sem nýtist vel. Verð 10,2 millj. 2958

2JA HERB.

LÆKJARHVAMMUR - STÓR SÉRHÆÐ

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ Nýkomið falleg

Falleg og vönduð 153 fm NEÐRI SÉRHÆÐ Í
raðhúsalengju á frábærum stað í HVÖMMUM. Vandaðar innréttingar, gólfefni o.fl.
Timburverönd með heitum potti. Verð 20,0
millj. 1515

og vel skipulögð 2ja herb. 67 fm ibúð á
fjórðu hæð. Fallegt útsýni og vel með farin
íbúð, björt og skemmtileg. Verð 12.0 millj.
3644

VESTURVANGUR - GLÆSILEGT

HERJÓLFSGATA - FRÁBÆR STAÐSETNING Falleg TALSVERT ENDURNÝJUÐ 4ra

ARNARSMÁRI - GULL FALLEG 4RA
HERB. ÍBÚÐ Falleg 89,5 fm íbúð á 2. hæð í

herb. 117,6 fm MIÐHÆÐ í góðu í þríbýli
MEÐ ÚTSÝNI YFIR HÖFNINA og í
HRAUNJAÐRINUM. Nýlegar innihurðar,
gluggar og gler, legaliða rafmagnstafla, allt
á baði, gólfefni og fl. Húsið er klætt að utan
með Steni klæðningu. Verð 21,0 millj. 2307

nýlegu litlu og góðu fjölbýli. Góð gólfefni og
innréttingar, gott skipulag, stutt í alla þjónustu. Sjón er sögu ríkari. Sjá myndir og
myndband um eignina á mbl.is, verð 20.5
millj. 3637

LAUTASMÁRI - KÓPAVOGUR MEÐ BÍLSKÚR Nýleg og falleg 83, fm 2ja herbergja
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli, ásamt 25 fm
BÍLSKÚR, samtals 107,5. GETUR LOSNAÐ
FLJÓTLEGA. Verð 18,3 millj. 3626

Gott TALSVERT ENDURNÝJAÐ 101,6 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum. Nýjir gluggar og gler í húsinu. Rafmagn og hiti endurnýjað og fl. Eldhús með nýrri innréttingu og gaseldavél.
Verð 19,9 millj. 2935

JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSUSTRÖND Gott fiskverkunarhús í Vogum í
Vantsleysuhrepp. Húsið er í góðu ástandi
bæði að utan og innan. Gólfflötur er 427.6
fm og efri hæð 63.6 fm, samtals 491.2 fm.
Lofthæð í húsinu er ca. 7 m, ein innkeyrsluhurð. Húsið er allt einangrað, snyrtilegt og
lítur vel út bæði að innan og utan. Verð 30,0
millj. 3460

BREIÐVANGUR - ÍBÚÐ Á FYRSTU HÆÐ
113.5 fm ENDAÍBÚÐá fyrstu hæð í góðri
blokk. 3 svefnherbergi. Parket á gólfum.
Stutt í barnaskóla og verslun. Góð eign.
Verð 18.0 millj. 3483

NÖNNUSTÍGUR - GÓÐUR STAÐUR Góð 42,1

ÁLFHOLT - FALLEG 3JA HERB. ÍBÚÐ Góð
falleg eign í góðu litlu fjölbýli (6 íbúðir). Sameign er góð svo og hús að utan. Verðlaunagarður, verönd. Útsýni gengið innaf fyrstu
hæð. Stærð 89 fm, verð 16.5 millj. 3534

SUÐURHVAMMUR - PENTHOUSE ÍBÚÐ 189 FM MEÐ BÍLSKÚR Glæsileg fimm
herbergja PENTHOUSE íbúð á tveimur
hæðum 160,1 fm í góðu fjölbýli, ásamt 29,2
fm BÍLSKÚR. Stórar ÞAKSVALIR í suður.
Loft upptekin á efri hæð. FALLEGT OG
BJÖRT EIGN Á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Verð 26,9 millj. 3596

VITASTÍGUR - MIÐBÆR - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ Falleg MIKIÐ ENDURNÝJUÐ.
Miðhæð í þríbýli 72,1 fm. Tvö svefnherbergi.
Örstutt í miðbæinn. Verð 14,9 millj. 3623

NÝLEGT 101 fm (75.6 fm, 25 fm milliloft), atvinnuhúsnæði á góðum stað nálægt höfninni í Hafnarfirði. Góð lofthæð, góð innkeyrsluhurð. Laust við kaupsaming.
NÝLEGT 101 fm (75.6 fm, 25 fm milliloft), atvinnuhúsnæði á góðum stað nálægt höfninni í Hafnarfirði. Góð lofthæð, góð innkeyrsluhurð. Laust við kaupsaming. Verð
9,0 millj. 3359

VEITINGASTAÐUR - VOGUM 60,8 fm veitingastaður í Vogum í Vatnsleysuströnd. Salur fyrir 24 manns, bar, pizzastaður. Flísar og
p.parket á gólfum. Verð 6,5 millj. 3440

ÞRASTARHRAUN - TVEGGJA ÍBÚÐAHÚS

HVERFISGATA - MIÐBÆRINN

MIÐHRAUN - NÝLEGT ENDABIL Nýlegt og
gott 424 fm ENDABIL á einni og hálfri hæð.
Neðri hæð er 287,7 fm með tveimur góðum
innkeyrsludyrum, hita í gólfi. Efri hæðin er
136,7 fm, samþykkt góður salur, 3 skrifstofur, geymsla, kaffistofa m/innréttingu, tölvuherbergi, baðherbergi. Tölvulagnir í öllum
herbergjum. Lóð frágengin með hita,
geymslu pláss bakatil fyrir 3 stk 20 - 40 feta
gáma. Verð 44,5 millj. 3454

LÓNSBRAUT - GOTT HÚS - GOTT BIL

3JA HERB.
Falleg og vel með farið 244 fm einbýlishús
með bílskúr og aukaíbúð í kjallara. Aðalhæðin er 155 fm með 4 svefnherbergjum.
Aukaíbúðin er 63 fm með sér inngangi, bílskúrinn 26,2 fm, samtals 270,4 fm. Stór verönd með heitum potti. Falleg eign, stór
stofa. Nýleg gólfefni. Björt og falleg eign
sem vert er að skoða. Verð 46,5 millj. 3607

DALSHRAUN 1553 fm atvinnuhúsnæði á
góðum stað í Hafnarfirði. Vinnslusalurinn er
ca. 1270 fm, og lofthæð frá 3 m til 7 m. Húsið er klætt að utan með steni. Verð 120,0
millj. 3511

KRÍUÁS - M. BÍLSKÚR Nýleg og falleg 4ra
herb. 104,3 fm ENDAÍBÚÐ á 2. hæð, ásamt
36 fm BÍLSKÚR, samtals 140,3 fm. í nýlegu
klæddu fjölbýli. SÉRINNGANGUR. Tvennar
svalir. FRÁBÆRT ÚTSÝNI. Verð 24,9 millj.
3656

”TVÆR
ÍBÚÐIR “ Fallegt MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 241
fm EINBÝLI á tveimur hæðum, með aukaíbúð á neðri hæð, ásamt 49 fm BÍLSKÚR,
samtals 290 fm. á mjög góðum stað í
HRAUNINU í NORÐURBÆNUM. Verð 49,5
millj. 3610

fm, gert er ráð fyrir millilofti, gluggar á efri
hæð til staðar. Góð innkeyrlsuhurð, góð lofthæð í húsinu, frá ca. 4.4 m í 6.5 m. Laust við
kaupsaming. Góð eign. Verð 9,5 millj. 3520

fm 2ja herbergja ósamþykkt búð í kjallara
þríbýlis. SÉRINNGANGUR. Endurnýjað gler,
rafmagn, legaliðatafla. Verð 7,9 millj. 3423

KAPLAHRAUN - FRÁBÆRT VERÐ Gott
351 fm bil, ásamt 20 fm millilofti. Eignin
skiptist niður í góðan sal, skrifstofu, wc og
kaffistofu. Verð 22,0 millj. 1182

TIL LEIGU Í HAFNARFIRÐI - BÆJARHRAUN 6
Nýlegt og gott 191 fm verslunar og skrifstofuhúsnæði á jarðhæð á besta stað í
Hafnarfirði, við Bæjarhraun beint á móti
Húsamiðjunni og KFC. Húsnæðið skiptist í
155 fm framhús og 38 fm vörumóttöku,
lagerrými með góðum innkeyrsludyrum
bakatil. Áberandi staðsetning, mikið
auglýsingagildi, góð aðkoma, næg bílastæði. LAUST STRAX. Uppl. Björgvin sími
894-3479 3479

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali, Jónas Hólmgeirsson, Eirikur Svanur Sigfússon, Birna Benediktsdóttir, Melkorka Guðmundsdóttir, Laufey Lind Sigurðardóttir
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FURUVELLIR - EINBÝLI

LANDIÐ

Einbýli á einni hæð, 155,0 fm og bílskúr
44,3 fm, samtals 199,3 fm. Húsið afhendist
fullbúið að utan steinað og lóð grófjöfnuð.
Rúmlega fokhelt að innan, þ.e. búið að einangra, komnar raflagnir í útveggi, á bara
eftir að sandspartla og hiti kominn í gólf.
Upptekin loft. Afhent fljótlega. Verð 28,9
millj. 3624

KLAPPARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI

LANDIÐ

HÖSKULDARVELLIR - GRINDAVÍK Fallegt
90 fm RAÐHÚS ásamt 26 fm BÍLSKÚR,
samtals 116 fm. Baðherbergi nýlegt. Róleg-

STÓRGLÆSILEGT 219,7 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum á frábærum ÚTSÝNISSTAÐ. Útsýni til austurs yfir Hafnarfjarðarhöfn, yfir Álftanes til fjalla og allan hringinn
yfir Flóann til Snæfellsjökuls. Marmari og
gegnheilt parket á gólfum. Möguleg 5
svefnherbergi. SÉRSTÆÐ STAÐSETNING.
Verð 41,0 millj. 3084

ur og góður staður. 3664

TÚNGATA - EINBÝLI MEÐ MIKLA MÖGULEIKA Gott einbýli á þremur hæðum 150,8

VESTURVANGUR - GLÆSILEGT -TVÆR ÍBÚÐIR

fm, ásamt bílskúr 35,1 fm, samtal 185,9 fm.
Glæsilegt eldhús með nýrri innréttingu.
Baðherbergi nýlega tekið í gegn. Verð 14,9

Fallegt MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 241 fm
EINBÝLI á tveimur hæðum, með aukaíbúð
á neðri hæð, ásamt 49 fm BÍLSKÚR, samtals 290 fm. á mjög góðum stað í HRAUNINU í NORÐURBÆNUM. Verð 49,5 millj.
3610

HVERFISGATA - MIÐBÆRINN

millj. 3474

SUÐURGATA - SANDGERÐIGóð

3ja her-

bergja íbúð á efri hæð í tvíbýli ásamt bílskúr.
Íbúðin er 81,0 fm, bílskúrinn 24,7 fm, sam-

Gott TALSVERT ENDURNÝJAÐ 101,6 fm
EINBÝLI á tveimur hæðum. Nýjir gluggar
og gler í húsinu. Rafmagn og hiti endurnýjað og fl. Eldhús með nýrri innréttingu
og gaseldavél. Verð 19,9 millj. 2935

tals 105,7 fm. Pl.parket og flísar á gólfum,
sér þvottahús í íbúð. Verð 8,9 millj. 3452

NORÐURVÖR - GRINDAVÍK Fallegt MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 128,7 fm. EINBÝLI, ásamt
ca: 22,3 fm BÍLSKÚR. 5 svefnherbergi.
Endurnýjað er: veggklæðningar, einagrun,
rafmagnslagnir og rafmagnstafla, innréttingar, gólfefni, innihurðar og fl. Verð 15,9
millj. 2122

BORGARHRAUN - GRINDAVÍK TVEGGJA
ÍBÚÐA HÚS. Fallegt TALSVERT ENDURNÝJAÐ 307,4 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI,
ásamt 24,4 fm BÍLSKÚR, samtals 331,8 fm.
Efri hæðin er 195 fm með 5 svefnherbergjum. Neðri hæð er 112 fm með 2 svefnherbergjum. Verð Tilboð. 3315

URÐARVEGUR - ÍSAFIRÐI

Falleg 131 fm
4ra herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu
tvíbýlishúsi. SÉRINNGANGUR. 3 svefnherbergi. Saunaklefi. Góð staðsetning. Verð
8,4 millj 3245

FORNAVÖR - GRINDAVÍK

GLÆSILEGT

149 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ ásamt 54 fm
innbyggðum BÍLSKÚR, samtals 203 fm.
Húsið skilast fullbúið að utan, steinað og
fokhelt eða lengra komið að innan. Verð
17,0 millj. 3166

HEIÐARBÓL - KEFLAVÍK VEL SKIPULÖGÐ
50 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.
SUÐVESTURSVALIR. Hús og sameign í
góðu ástandi. Falleg og snyrtileg eign sem
vert er að skoða. Verð 6,5 millj. 2992

STAÐARHRAUN - GRINDAVÍK Fallegt talsvert endurnýjað 121 fm ENDARAÐHÚS,
ásamt 29 fm bílskúr, samtals 150,0 fm.
Fjögur svefnherbergi. Stór verönd með
heitum potti. 3650

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNUOG VERSLUNARHÚSNÆÐI Gott talsvert

KRÍUÁS - M. BÍLSKÚR

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK - NEÐRI
SÉRHÆÐ Falleg 91 fm neðri sérhæð í
tvíbýli ásamt bílskúr 49 fm. SÉRINNGANG-

Nýleg og falleg 104,3 fm ENDAÍBÚÐ á 2.
hæð, ásamt 36 fm BÍLSKÚR, samtals
140,3 fm. í nýlegu klæddu fjölbýli. SÉRINNGANGUR. Tvennar svalir. FRÁBÆRT
ÚTSÝNI. Verð 24,9 millj. 3656

UR. MIIKIÐ ENDURNÝJUÐ EIGN. Verð 9,5
millj. 3356

endurnýjað 150,0 fm atvinnuhúsnæði
(verslunarhúsnæði) á einni hæð á góðum
stað miðsvæðis í bænum. Húsið er nýlega
málað að utan. Flísalagður salur með kerfislofti. Frábær staðsetning miðsvæðis. Verð
14,0 millj. 3211

HÖSKULDARVELLIR - GRINDAVÍK Fallegt
90 fm RAÐHÚS ásamt 26 fm BÍLSKÚR,
samtals 116 fm. Baðherbergi nýlegt. Rólegur og góður staður. 3664

HESTHÚS

DAGGARVELLIR - LAUS STRAX
GLÆSILEG 4ra herb íbúð á 5. hæð í nýju
“VIÐHALDSLITLU” lyftuhúsi á góðum stað
á VÖLLUM. STÆÐI Í BÍLGEYMSLU. Fallegar og vandaðar innréttingar, stáltæki í eldhúsi. LAUS STRAX. Verð 23,9 millj. 3667

BJÁLKAHÚS - NÝTTBjálkahús,
HESTHÚS - HAFNARFJÖRÐUR Ódýrt hesthús Húsið er hannað fyrir 12 hesta, ca. 8-10
tonna heyhlaða á annarri hæð hægt að keyra
beint inn með heyið. Kaffistofa og geymsla.
Stórt gerði. Verð 2,6 millj. 2242

auðvelt í
samsetningu, hús sem bjóða upp á marga
möguleika geta nýst jafnt sem sumarhús
og/eða heilsárshús. Aukahlutir: Verönd 18,6
fm, milliveggir og sérstök einangrun eru
aukahlutir. Verð frá kr. 630 þús. - 1,2 millj.
Uppl. gefur Jörundur í síma 893-8700 2416

RJÚPNABORGIR - BORGARBYGGÐFalleg-

SVÍNAVATN - GRÍMSNESIUm er að ræða

SUMARHÚS - NÝSMÍÐISumarhús í smíðum erum með yfir 30 teikningar af bústöðum
fermetrar eru frá 33 fm til 95 fm með eða án
svefnlofts. Getum smíðað á landi kaupanda,
gerum undirstöður. Getum útvegað lóðir.
Verðin eru frá kr. 3.250.000 fokhelt til 9,9 millj.
fullbúið án innréttinga. 3401

ur sumarbústaður (A-bústaður) með sérlega
fallegu útsýni í grónu landi, í landi Eskiholts
II, Borgarbyggð. Húsið er nýlega tekið í gegn
að utan og nýr pallur. Til afhendingar strax.
Verð 4,2 millj. 3448

SUMARHÚS

ESKIVELLIR - STÆÐI Í BÍLGEYMSLU - LYFTUHÚS
Aðeins ein íbúð eftir, 4ra herb. stærð 105,4
fm ásamt stæði í bílgeymslu. Sameign með
lyftu, gengið út á svalir, SÉRINNGANGUR,
einungis tvær íbúðir á svölum. Vönduð
tæki og innréttingar. AFHENDING DESEMBER 2005. Verð 22,5 millj. 3662

SUMARHÚS - VATNSLEYSUSTRÖND84 fm
sumarhús á Vatnsleysuströnd. Viðarfjalir á
gólfum. 3000 fm eingnarlóð. Verð 7,0 millj.
3465

7.582 fm eignarlóð, ásamt 100 fm grunni
undir sumarhús og 20 fm nýlegu hjólhýsi
sem er á staðnum með nýju 20 fm fortjaldi.
Kalt vatn og rafmagn er komið að lóðarmörkum. Góður útsýnisstaður. Verð 4,0 millj. 3106

SKELJATANGI - GLÆSILEGT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ - MOSFELLSBÆR

HERJÓLFSGATA - FRÁBÆR STAÐSETNING
Falleg TALSVERT ENDURNÝJUÐ 117,6 fm
MIÐHÆÐ í góðu í þríbýli MEÐ ÚTSÝNI
YFIR HÖFNINA og í HRAUNJAÐRINUM.
Nýlegar innihurðar, gluggar og gler, legaliða rafmagnstafla, allt á baði, gólfefni og fl.
Húsið er klætt að utan

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ
Nýkomið falleg og vel skipulögð 67 fm ibúð
á fjórðu hæð. Fallegt útsýni og vel með farin íbúð, björt og skemmtileg. Verð 12.0
millj. 3644

Fallegt og fullbúið EINBÝLI MEÐ BÍLSKÚR á einni hæð í Mosfellsbæ, íbúðin er 135.9 fm og bílskúrinn 34.1 fm, samtals 170 fm. Falleg gólfefni og innréttingar, stór stofa með kamínu, 2-4 svefnherbergi (eru tvö en möguleiki á einfaldan hátt að bæta við tveimum í viðbót). Stór verönd, steypt
bómerít bílaplan með hita, fallegur garður. Þetta er eign fyrir vandláta. Verð 39,9 millj. 2510
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Nýtt á sölu í Vesturbæ Reykjavíkur
Í einkasölu falleg talsvert endurn. 3ja
herb. íb. á 2. hæð ásamt aukaherb. í risi
sem er tilv. til útleigu. Flísar, endurn
glæsil. baðherb. Nýl. raflagnir og fl. V.
17,9 m. 3696

Erluás - glæsil. lyftuhús.
Stórglæsileg 92 fm eign á 2 hæð í þessu
glæsilega lyftuhúsi. Frábært útsýni.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Eign í
sérflokki. Sérinngangur af svölum. V.
20,5 m. 3688

Akurhvarf - endaraðhúsÍ
eihkasölu nýtt endaraðhús á einni hæð
ásamt innb. bílskúr, ca. 150 fm að stærð.
Húsið er til afhend. í dag ca. tilb. u. tréverk.
Fallegt útsýni. 3604

Laufásvegur - fráb. staðsetning.Nýkomin í einkasölu 129,7 fm
íb. á 2. hæðum ásamt “baðstofulofti”. Eignin er að sjá í góðu standi að utan en íb.
þarfnast standsetningar að innan. Frábært
útsýni. Einstakt tækifæri. Óskað er eftir tilboði í eignina. 3641

Langahlíð.Í einkasölu góð mikið endurnýjuð 95 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi í mikið endurnýjuðu vel staðsettu
húsi. Þrjú svefnherbergi, parket á flestum
gólfum. V. 17,8 m. 3317

Sandavað - m.bílsk.

Ný íbúð í Grafarholti m. bílskýli.
Í einkasölu góð 110,8 fm 4ra herbergja
íbúð á 1 hæð í góðri vel staðsettri blokk.
Sér verönd í suður. Vandaðar innréttingar, tvöfaldur ísskápur og uppþvottavél
fylgja með, parket og flísar á öllum gólfum. V. 24,5 m. 3675

Ný íbúð á
jarðhæð í nýju lyftuhúsi ásamt stæði í bílsk.
Afh. fullb. án gólfefna og án flísalagnar. Sérverönd. Stæði í bílskýli fylgir eigninni. Afhending er í des 2005- jan. 2006 3448

Garðsstaðir - Grafarvogi.
Einstök neðri sérh. innst í
lokaðri götu útvið frítt
svæði. Glæsilegt útsýni. Í

Álfhólsvegur - fráb. staðs.
Gott mjög vel skipulagt 120 fm endahús
á tveimur hæðum ásamt 40 fm góðum
bílskúr. Tvennar svalir. Eignin er öll mikið endurnýjuð m.a. nýtt eldhús og tæki.
Eignin er laus fljótlega. Stutt frá
skóla,leikskóla og miðbæ Kópavogs (
Hamraborg ) V. 28,7 m. 3677

Flúðasel - Tvær íbúðir.Í einkasölu vel skipulagt 220 fm raðhús á þremur
hæðum með sér íbúð á jarðhæð. Tvennar
svalir, fimm svefnherbergi. Gott vel skipulagt hús á góðum rólegum stað, stutt frá t.d.
skóla, og leikskóla. V. 32,5 m. 3646

einkasölu glæsileg ný neðri sérh. á einstökum stað. Hæðin mælist um 110 fm en henni
fylgir um 80 fm rými (tilb. til innréttinga) m.
glugga og fl. Í íbúðinni eru 3 svefnherb.,
baðherbergi, glæsil. eldhús og stór stofa,
útgengt á glæsil. hellul. verönd m. heitum
potti, leiksvæði og fl. Stórbrotið útsýni yfir
Sundin, Esjuna, Akrafjall og fl. Í aukarýminu
er gert ráð fyrir einu stóru sv.herb., m.
mögul. á útihurð. baðherbergi, þvottaherbergi og sjónvarpsstofu. Sjón er sögu ríkari.
Verð 31,4 m. / tilboð. 3627

Hjallavegur.Í einkasölu mikið endurnýjuð 3ja herbergja risíbúð í vel staðsettu
tvíbýli. Ný eldhúsinnrétting, allt nýtt á baði.
V. 13,4 m. 3671

Vesturberg - jarðhæðÍ

einkasölu falleg íbúð á jarðhæð í fjölbýli. Góðar
innréttingar. Mjög góð staðsetning. Stutt í
skóla og aðra góða þjónustu. 3698

Efri sérhæð ásamt bílskúr í Kópavogi.
Í einkasölu í Auðbrekku velskipulögð
151,6 fm íbúð m. bílskúr (sem er innr.
sem íbúð) + herbergi í kjallara með sér
snyrtingu. Sjálf hæðin er mikið endurnýjuð m.a. nýtt eldhús og tæki, og öll gólfefni. Tvennar svalir á íbúð, mjög gott útsýni. V. 28,3 m. 3686

Hrafnshöfði - Glæsilegt vel staðsett hús.
Í einkasölu gott vandað 162,6 fm nýlegt
endarðhús á einni hæð. Gott mjög vel
skipulagt hús, fjögur svefnherbergi,
parket og flísar á öllum gólfum, ca 70 fm
afgirt timburverönd. Innb. góður bílskúr
með góðri lofthæð. V. 43,0 m. 3672

Grandavegur - glæsileg íb. á efstu hæð.
Vorum að fá í einkasölu glæsilega 3ja
herbergja íbúð á efstu hæð í vönduðu
velstaðsettu fjölbýli. Parket, góðar innréttingar. Frábær staðsetning 3697

Gnoðarvogur- m. bílsk. laus
við kaupsamningVorum að fá í
Lindahverfi-m. glæsilegu
útsýni.Vorum að fá í sölu einstaklega
skemmtilega skipulagt einbýlishús á 2.hæðum m. mögul. á séríbúð á neðri hæðinni.
Húsið stendur við óbyggt holt og efst í botnlanga með óviðjafnalegu útsýni. Glæsilegar
innréttingar. Stór bílskúr. Stór svefnherb. og
fl. 3581

sölu vandaða talsv. endurn. n. sérhæð í
þessu fallega velstaðs. húsi ásamt bílskúr.
Húsið er að sjá í góðu standi. 2 baðherb. 3
svefnherb. V.27,9 millj. 3603

Langholtsvegur
Í einkasölu fallegt 125 fm einbýlishús sem
er 87 fm hæð og 37 fm kjallari. 40 fm bílskúr.
Húsið er mikið endurnýjað, nýl. eldhús,
baðherbergi, góflefni, gler, gluggar, rafmagn
og fl. Góður garður. V. 26,5 m. 3689

Þingholtin - Laufásvegur
Sérhæð, jarðhæð með sérinngangi. Mjög góð jarðhæð í Þingholtunum.
Frábær suðurverönd. Stærð c.a 85 fm. mjög góð íbúð á frábærum stað. V. 18,9 m.

einkasölu í mjög fallegu húsi 58,8 fm 3ja
herb. risíbúð gólfflötur ca 70 fm. Íbúð er laus
fljótlega. V. 14,2 m. 3659

Langabrekka - laus strax.
Nýtt hús á útsýnisstað í
Hafnarf.Vorum að fá í sölu nýtt glæsilegt hús á einstökum útsýnisstað í Ásahverfinu í Hafnarf. Húsið bíður uppá mikla
mögul. m. a. er gert ráð fyrir aukaíbúð. Gert
er ráð fyrir að húsið afhendist tilb. til múrunar að utan og tæpl. tilb. til innréttinga að innan Allar upplýsingar um húsið gefur Þórarinn í 899-1882 eða á skrifstofu. 3628

Vorum að fá ágæta 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér inngangi í góðu vel staðsettu tvíbýli. Allt nýtt á baði. Parket á stofu.
V. 14,1 m. 3655

KÓRAHVERFI - KÓPAVOGI
Vorum að fá í sölu í nýbyggingu við Baugakór í Kópavogi glæsilegar hæðir í 4býli í nýja
Kórahverfinu í Kópavogi. Íbúðirnar eru 4ra
herbergja 117 fm. - 122 fm. allar með sérinngangi , og afhendast fullbúnar án gólfefna
og með flísalögðu baðherbergi. Innréttingar
eru frá GKS. Verð íbúða á 1. hæð er kr. 26.5
mkr. og á 2 hæð kr. 27.5 mkr. og verða til afhendingar í okt.-nóv. 2005. 3694

Barónsstígur - laus strax.
Góð vel skipulögð ca 95 fm íbúð á 1.hæð
með sérinngangi í góðu tvíbýlishúsi. Íbúð er
öll nýlega stansett á mjög vandaðan hátt,
parket og flísar á öllum gólfum. Sér bílastæði fylgir íbúð. V. 18,5 m. 3645

Vesturtún - Álftanesi
Í einkasölu glæsilegt 87 fm raðhús á frábærum stað á Álftanesinu. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Hellulagt bílaplan og stéttar með hitalögn. Góð sólarverönd. Stutt í skólann og sundlaugina.
V. 19,6 m. 3679

Gullteigur-fráb.staðsetn. Í

Básbryggja - eign fyrir
vandláta.Í einkasölu sérlega vandað
raðhús ásamt tvöföldum innbyggðum bílskúr, samtals 201 fm. Sérsmíðaðar og vandaðar innréttingar. Massíft parket á gólfum.
Þetta er einstaklega vönduð eign sem mikið hefur verið lagt í. Staðsetningin er einstök
hvað varðar nálægðina við sjóinn og útsýnið. Eign í sérflokki. Verð 39,8 m. 3406

Funafold - glæsihús á sjávarlóð. Í sölu glæsilegt 255 fm einbýlishús
á einstökum stað. Húsið er sérlega vel
heppnað bæði út frá arkitektút og útsýni.
Húsið er sérlega bjart og býður uppá glæsilegt útsýni. 4 góð svefnherbergi. Bílskúrinn er
tvöfaldur. Bjart hús með mikilli lofthæð. Fallegur skjólgóður garður. Hverfið er allt orðið
gróið og stutt í skóla og alla þjónustu. 3674

Tungusel - falleg rúmgóð
endaíbúð. Í einkasölu velskipulögð
113,5 fm endaíb. á 2.hæð í góðu mjög vel
staðsettu fjölbýli. Stutt í skóla og leikskóla.
Parket. rúmgóð herbergi, suður svalir,
þvottaaðst. í íb., fallegt útsýni á Esjuna og
sundin. Verð 17,5 m. 3625

Hrafnhólar - klædd blokkÍ
einkasölu vel skipulögð 97 fm íbúð á 3 hæð
í vel staðsettu góðu lyftuhúsi. Yfirbyggðar
góðar svalir. V. 15,3 m. 3423

Breiðavík - Sér inngangur.Í
einksölu glæsileg ca 95 fm endaíbúð á 1
hæð með sér verönd í sérlega vel staðsettri
blokk. Vandaðar innréttingar, parket og flísar á gólfum. Stutt í skóla, leikskóla og t.d.
Spöngina. V. 20, 5m. 3640

Skúlagata - nýleg 3ja herb.Í
einkasölu 85 fm íbúð á 2 hæð í nýlegu húsi.
3692
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Njálsgata - 3ja herb.Í einkasölu
góð 3ja herb. íbúð/sérbýli á 1 hæð í sérbýli
á baklóð.Í dag er íbúðinni skipt í tvær íbúðir
og er önnur þeirra ca.20 fm stúdíóíb. og er
hún leigð út. Frábær staðsetning. v. 14,0 m.
2919

Sandavað nr. 1-5 – Einungis 4 íb. eftir

Hraunteigur - sérinng.Góð ca.
90 fm íbúð á jarðhæð/kjallara á frábærum
stað rétt við Laugardalinn. Sérinngangur.
Góður garður með sólpalli. V. 15,9 m. 3584

Reyrengi - laus strax.Í einkasölu góð ca 85 fm íbúð á 2 hæð með sér
inngangi af svölum í góðri blokk, nýtt parket og flísar á gólfum. Mjög góð staðsetning
rétt við Spöngina og aðra þjónustu. V. 16,9
m. 3549

Furugrund - endaíbúð.Í einkasölu góð 86,1 fm endaíbúð á 2 hæð í góðri
vel staðsettri blokk. Parket á flestum gólfum, góðar suðvestursvalir. Frábær staðsettning stutt frá t.d. skóla, leikskóla og
Fossvogsdalnum. V. 15,9 m. 3378

Valhöll fasteignasala kynnir. Vorum að fá í sölu glæsilegar 2ja - 5 herbergja íbúðir í nýju glæsilegu lyftuhúsi við
Sandavað nr. 1-5 í Norðlingaholti. Flestum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. Húsið afhendist fullfrágengið að
utan með frágenginni lóð og bílastæðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna og án flísalagnar á baðherbergi. Allar innréttingar verða af vandaðri gerð frá Brúnás og verður möguleiki fyrir kaupandann að velja
um viðartegundir að einhverju leiti. Baðherbergin afh.með innbyggðu upphengdu salerni öll baðtæki frá Tengi.
Um er að ræða mjög vel skipulagðar íbúðir í fjögurra hæða lyftuhúsi með þremur stigagöngum. Sérverönd og
sérlóðarréttur með íbúðum á 1. hæð. Byggingaraðili er Gissur og Pálmi ehf. Allar upplýsingar hjá sölumönnum eða á www.nybyggingar.is 3450

Húseignir við Laufásveg, 101-Reykjavík.
Suðurhólar.Í einkasölu mjög góð 2ja
til 3ja herbergja íbúð með sér inngangi af
svölum í góðr vel staðsettri blokk, stórar
suðursvalir. V. 13,7 m. 3654

Lyngás Gbæ. Til sölu 128,2 fm.
(98,2 fm auk millil. ca. 30 fm) Nýl. iðnaðah.
með innk. dyrum. Skrifst. fund. eldh. wc.
lager og fl. Einstaklega vel skipl. og snytilegt
húsn. Hentar undir heilds. léttan iðnað og fl.
Verð tilb. 3580

Síðumúli

Til leigu. 195 fm. 3 hæð.
veislu og fundarsalur ásamt eldhúsi og sér
fundarherbergi og eða skrifstofu. Nýtt gegnheilt parket á gólfum og ný málað. Verð tilboð. 3178

Tvær frábærlega staðsettar samliggjandi
húseignir í sunnanverðum Þingholtum við
Laufásveg, eru til sölu. Annars vegar er fjögurra hæða hús í mjög góðu ásigkomulagi
sem er samtals 320 fm og einnig sambyggt
og nýlega endurbyggt hús með sér (samþykktri) 3ja herbergja 80,5 fm íbúð á tveimur
hæðum með sérinngangi. Góður afgirtur
bakgarður með heitum potti og sauna húsi.
Tvö sérbílastæði. Í stærri eigninni er nú rekið huggulegt gistiheimili á heilsárs grunni
með frábæru orðspori til margra ára. 8 gestaherbergi fyrir um 20 manns með 4 baðherbergjum ásamt gestamóttöku, skrifstofu, setustofu, borðsal og eldhúsi á jarðhæð. Til
greina kemur sala eignanna eingöngu eða sala eignanna ásamt rekstri. Verð tilboð. Allar
nánari uppl. veitir Magnús Gunnarsson á Valhöll í s: 822-8242. 3643

Klettás - nýl. glæsilegt hús

Fálkagata - Sér inngangur.Í
einkasölu góð 2ja til 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér inngangi í góðu vel staðsettu húsi, parket og flísar á gólfum. V. 12,2
m. 3583

Suðurhraun Gbæ. Nýtt á
skrá. Til leigu. Um er að ræða vöru-

Ný íbúð í Sandavaði m.bílskýli.Ný íbúð á jarðhæð sérhönnuð fyrir
fatlaða ásamt stæði í bílskýli. Afh. fullfrág.
án gólfefna og án flísalagnar á baðherb.
3449

hús, lager samtals 1880 fm. Húsnæðið er
einn stór salur. Lofthæð er 8 - 9 metrar.
Möglegar góðar innkeyrsludyr. Gott athafnarsvæði. Gott stæði fyrir gáma og gámalosun. Mjög góðir nýtingamöguleikar. Húsnæðið hentar t.d mjög vel undir rekstur fyrir
heildsölu, lager og innflutningsfyrirtæki. Afhending í mars næstkomandi, eða eftir nánari samkomulagi. Hagstæð leiga 3387

Í einkasölu glæsilegt raðhús á einni hæð
ásamt ca. 20 fm í risi og innbyggðum bílskúr.
Alls ca. 155 fm. Gott útsýni út á Álftanesið.
Frágengið bílaplan og stéttar. Frábær staðsetning. V. 32,8 m. 3639

Fellsmúli Til leigu.

Verslunarhúsnæði á mjög góðum stað, grunnflötur 390
fm með millilofti. Góð aðkoma og góð bílastæði. Verð tilboð. 2591

Grafarvogur - Hamrahverfi. Mjög gott endaraðh.
Í einkasölu glæsilegt mjög vel staðsett
endaraðhús ásamt bílskúr alls um 175 fm.
Húsið er hæð og ris, og mjög vel skipulagt,
góður frágangur, parket, vandað eldhús 3-4
svefnherbergi, upphitaður sólskáli og fl.
Húsið er staðsett í lokuðum botnlanga.
V.33,5 millj. 3602

Réttarholtsvegur-laust fljótlega-gott verð.

Garðhús - jarðhæð.Nýkomin

í
einkasölu falleg rúmgóð 2ja herb. íb. á jarðh.
í fallegu velstaðs. fjölb.Húsið að utan verður
viðg. og málað á kostnað selj. Laus 1. Maí.
3577

Hraunbær - einstakl. íb. Góð
tæpl. 20 fm ósamþ. einstakl. íb. í kj. í góðu
fjölb. Eitt stórt herb., m. eldh. krók + sturtuklefa. Parket. Snyrting á saml. gangi. Verð
4,2m. 1744

Smiðshöfði Til sölu 400 fm. iðnaðarh.
á höfðanum. Jarh. neð. við húsið. Aðkoma
að húsnæð. eru mjög góð, ekið frá götu inn
á afgirt útisvæði sem er malb. Að mestu eitt
stórt rými. Lofth. er ca. 3 m. Góðar innkeyrslud. sér inngangi. Eignin er í útleigu,
laus Júlí 2005. 2991

Súðarvogur 229 fm. Nýtt á
skrá.Til sölu / leigu skrifst. samt 229 fm.

Í einkasölu gott mikið endurnýjað 130 fm
raðhús á þremur hæðum. Góður suðurgarður með geymsluskúr sem fylgir. Parket á
flestum gólfum. Húsið er mikið endurnýjað
m.a. skolp, og rafmagn. Góð staðsettnig
stutt frá. t.d. skóla,leikskóla. V. 23,8 m. 3600

Nýr glæsil. sumarbúst í
Svarfhólslandi við Vatnaskóg. Í einkasölu glæsil. 86 fm nýr sumarbúst. / heilsárshús á góðum stað á ca hektara
leigulóð. Rafmagn og hiti (hitaveita) á svæðinu. Selst fullbúin að utan með bjálkaklæðningu og einanagraður + gipsklæddur að innan. Afhending mjög fljótt. Verð 9,9 millj./tilboð.
Frábært tækifæri að skapa sinn eigin sælureit
ca 45 mín frá Reykjavík. 3599

innrétt. nýlegar, skiptist í skrifst. fundarh.
lager eldhús og salerni. Er í útleigu Verð tilboð. 2277

Þarabakki - Nýtt á skrá

Glæsilegt sumar / heilsárshús á útsýnisstað í suðurhlíðum Skarðsheiðar.Í einka-

Skútuvogur - Nýtt á skrá

sölu nýtt glæsil. fullbúið 62 fm hús til afh.
strax með öllum nútímaþægindum. Eldhús
m. stórum ísskáp, frysti, uppþv.vél, keramikhelluborði, veggofni og fl. Baðherb. m.
gufusturtuklefa. 2 góð svefnherb., stofa og
góð verönd. Allt frágengið á vandaðan hátt.
ca 40 mín akstur frá Rvk. Verð 12,6 m.
Einnig eru tvö eins hús til sölu á sama svæði
fullbúin að utan, fokh. að innan eða lengra
komin. Traustur og vandaður byggingaraðili.
Fjölur ehf. Sjá fjolur.is Húsin verða til sýnis
alla páskahelgina. S: 897-7151. 2736

Til
sölu 126 fm skrifstofur á annari hæð að
mestu eitt opið rými. Mjög góð staðsetning,
mjög góð aðkoma ásamt nægum bílastæðum. Verð tilboð. 3670
Til
sölu samt. 1029 fm atvinnuhúsn. á 3 hæðum. Jarðh. ca 326 fm. lager, neðan við húsið. mjög góð lofthæð. 2. hæð ofan við húsið
verslun, skrifst. ca 350 fm góð aðkoma fyrir
bíla. 3 hæð ca 350 fm skrifstofur. Mjög góð
staðsetning. Verð tilboð 3644

Suðurhraun 526 fm. Til
sölu. Mjög gott lagerhúsnæði ásamt
glæsil. skrifst. Allt í topp standi. Góð lofthæð á lager, góðar lager dyr. Mjög góð aðkoma að lager, mjög gott athafnarsvæði.
Verð Tilboð. 2066

Eyrarskógur
strandarhr. Ca

-

Hvalfj.

50,3 fm sumarbúst
ásamt svefnlofti.. Húsið skiptist þannig: Tvö
svefnherbergi auk svefnlofts, stofu, baðherbergi og eldhús. Húsið er kynnt með rafmagsk, kalt vatn. V. 7,5 m. 2729

Arnarstapi - Snæfellsnesi.

Í
einkasölu félagsheimilið á Arnarstapa á
Snæfellsnesi. Húsið er steinhús og stendur
á frábærum stað með mikla möguleika.
Húsið er að mestu á einni hæð og er hún um
260 fm, kjallarinn er um 58 fm. Húsið þarfnast standsetningar að innan sem utan. Óskað er eftir tilboðum í húsið. 3667

Sími 588 4477
w w w. v a l h o l l . i s
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Birtingakvísl
Glæsilegt og mikið endurnýjað 187 fm raðhús
á fjórum pöllum auk 27 fm sérstæðs bílskúrs.
Eignin skiptist m.a. í nýlega endurnýjað eldhús
m. vönd. sérsmíðuðum innrétt. úr kirsuberjaviði og vönd. tækjum, samliggj. stofur með
mikilli lofthæð og útg. á verönd til suðurs, borðstofu m. sérsmíð. skápum, 5 herbergi, þar af
eitt gluggalaust og tvö flísalögð baðherb. Parket og flísar á gólfum. Hiti í innkeyrslu og stéttum. Ræktuð lóð. Verð 42,5 millj.

Óðinsgötu 4, sími 570-4500, fax 570-4505. Opið virka daga frá kl. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - http://www.fastmark.is/
Jón Guðmundsson, lögg. fasteignasali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali.
Unnar Smári Ingimundarson, viðskiptafr. og lögg. fasteignasali

Sérbýli

4ra-6 herb.

Eiríksgata.

Melbær
Vel skipulagt og vel viðhaldið 254 fm raðhús á þremur hæðum með innb. bílskúr.
Eignin skipist m.a. í stórar stofur, eldhús
með miklum eikarinnrétt.og góðri borðaðstöðu, sjónvarpshol m. aukinni lofthæð, 34 herb. og nýlega endurnýjað baðherb. auk
2ja herb. séríbúðar í kj. Yfirbyggðar suðursvalir. Ræktuð lóð með verönd og skjólveggjum. Hiti í innkeyrslu og stéttum sem
eru nýlega endurn. Verð 42,9 millj.

Falleg 107 fm 4ra herb.
íbúð á 1. hæð með sér geymslu í kj. Íbúðin
skiptist í gang, 2 rúmgóðar og bjartar stofur, eldhús með fallegri innrétt. og borðkrók,
algjörlega endurnýjað baðherb. og 2 góð
herb. 16 fm geymsla á baklóð sem mögul.
væri að breyta í studíóíbúð. Verð 23,8 millj.

Sigtún. Glæsileg og nánast algjörlega
endurn. 108 fm 4ra herb. íbúð í lítið niðurgröfnum kj. í fjórbýli auk 4,3 fm sér geymslu.
Íb. skiptist í hol, stofu, borðst. með fallegum
bogadregnum gluggum, eldhús m. nýl.
spautulökk, innrétt., endurnýjað flísalagt
baðherb. og 2 stór herb. með skápum. Íb.
fylgir 1 herb. á gangi utan íbúðar með aðg.
að w.c. Parket á gólfum. Verð 19,9 millj.

Reynimelur. Mjög falleg og björt 78
fm íbúð á 3. hæð í þessum eftirsóttu fjölbýlum auk sér geymslu í kj..Nýleg sprautulökk.
innrétt. í eldhúsi, rúmgóð stofa m. útg. á
suðvestursv., 2 góð herb. og flísal. baðherb. Útsýni. Sameign til fyrirmyndar og
húsið allt nýstandsett. Verð 18,9 millj.

Glæsilegt 250 fm einbýlishús, tvær hæðir og kj.,
ásamt 33 fm bílskúr á góðum útsýnisstað á Álftanesi. Eignin skiptist m.a. í gesta w.c., rúmgott
hol/borðstofu, stofu með arni og útgangi á flísalagðar svalir, eldhús með góðum borðkrók, rúmgott baðstofuloft, nýtt í dag sem sjónvarps og
bókaherb. (mögul. að breyta í nokkur herb.),
hjónaherb. auk fataherbergis og baðherbergi. Auk
þess 2ja herb. íbúð í kjallara. Falleg ræktuð lóð. Vel
staðsett eign með gríðarlega miklu útsýni til sjávar og fjalla. Verð 43,5 millj.

Básbryggja - 3ja herb. íbúð
Glæsileg 87 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í fallegu álklæddu fjölbýli auk 5,8 fm sér geymslu
í kj. og sér stæðis í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, 2 herb., stofu með útgangi á
vestursvalir, opið eldhús með góðri borðastöðu, þvottaherb. og flísalagt baðherbergi.
Vandaðar innréttingar, vönduð tæki og granít
á borðum í eldhúsi og skápar í báðum herb.
og í forstofu. Parket á gólfum. Verð 20,9 millj.

Ljósheimar - 3ja herb. endaíbúð.
Stóragerði m. bílskúr. Falleg
og vel skipulögð 96 fm íbúð á 2. hæð ásamt
sér geymslu/íbúðarherb. í kj. og 21 fm bílskúrs. Íb. skiptist í rúmgott hol, baðherb. m.
þvottaaðst., geymslu, 2 herb., rúmgóða
stofu m. útg. á suðursvalir og eldhús m. nýl.
innrétt. Verð 18,9 millj.

Vel skipulögð 90 fm endaíbúð á 2. hæð í endurn. álklæddu lyftuhúsi. Eldhús m. vönd. sérsmíð. nýl. eikarinnrétt. og góðri borðaðst.,
rúmgóð stofa. og 2 herb. með góðu skápaplássi. Skjólgóðar suðursvalir. Afh. fljótlega.
Verð 18,9 millj.

SUMARBÚSTAÐUR ÓSKAST
SUMARBÚSTAÐUR Á SUÐURLANDI ÓSKAST FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA,
EKKI LENGRA EN Í 100 KM. AKSTURSFJARLÆGÐ FRÁ REYKJAVÍK. HITAVEITA SKILYRÐI

Skildinganes-sjávarlóð.
Vandað um 273 fm einlyft einbýlishús á
þessum eftirsótta stað í Skerjafirði. Eignin
skiptist m.a. í rúmgóðar og bjartar stofur
með arni og glæsilegu útsýni til sjávar, sólstofu með útgengi í lokaðan garð, rúmgott
vandað eldhús, sjónvarpsstofu, fjögur herbergi, bókaherbergi og tvö flísal. baðherbergi auk gesta w.c. Tvöfaldur bílskúr. Húsið stendur á 940 fm sjávarlóð með fallegri
sjávarsýn og víðáttumiklu útsýni.

Blátún - Álftanesi.

Fífulind- Kóp. Glæsileg 130 fm 5
herb. íbúð á tveimur hæðum. Á aðalhæð
eru forstofa, eldhús, borðstofa, stofa, 2
herb., þvottaherb. og baðherb. Uppi eru
opið rými/sjónvarpshol, 1 herbergi og flísalagt baðherb. Vandaðar innrétt. úr kirsuberjavið. Flísalagðar suðursvalir. Sameign
til fyrirmyndar. Verð 25,9 millj.

EINBÝLI ÓSKAST Í GARÐABÆ
ÓSKUM EFTIR STÓRU OG VEL STAÐSETTU EINBÝLISHÚSI Í GARÐABÆ
T.D. Á ARNARNESI. NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFU

Meðalholt. Falleg 81 fm íbúð á 1.
hæð. Íbúðin skiptist í hol, flísal. baðherb., 1
rúmgott herb., 2 saml. stofur og eldhús.
Auk þess fylgir í kjallara 16,7 fm herb. og
baðherb. Verð 15,9 millj.
Ásgarður. Falleg og björt 57 fm íbúð í
kj., jarðhæð að hluta, á þessum eftirsótta
stað. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, geymslu,
eldhús, herb. með nýl. skápum, stofu og flísal. baðherb. Parket og flísar á gólfum.
Verð 12,9 millj.

Stekkjarsel
Vandað og vel skipulagt 244 fm einbýlishús
á tveimur hæðum með 29 fm innb.bílskúr.
Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpshol, borðstofu, samliggj. stofur m. útg. á hellulagða
verönd með skjólveggjum, stórt eldhús með
vönd. eikarinnrétt. og nýjum tækjum, eitt
rúmgott herb. og flísalagt baðherb., þvottaherb. og geymslu auk sér 2ja herb. íbúðar á
neðri hæð. Marmaralagður steyptur stigi á
milli hæða. Ræktuð lóð. Verð 47,9 millj.

Njálsgata.

Mjög falleg og mikið
standsett 83 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð.
Íbúðin skiptist í hol, 2 góð herb., rúmgóð
stofa og borðstofa, eldhús m. nýlegri innrétt. og baðherb. Parket á gólfum. Sameign
til fyrirmyndar. Gróin lóð. Verð 17,9 millj.

3ja herb.

Hrísmóar-Gbæ. Glæsileg 101 fm
3ja herb. íbúð á 3. hæð ásamt 20 fm bílskúr
og 8,0 fm geymslu. Íb. skiptist í forstofu,
endurnýjað flísal. baðherb., eldhús með
beykiinnrétt., flísalagt þvottaherb. með
góðum innrétt., rúmgóð stofa og borðstofa
með útgangi á svalir, hol og 2 herb., bæði
með skápum. Parket og flísar á gólfum.
Mikið útsýni. Húsið allt nýlega standsett og
málað að utan og sameign góð. Stutt í alla
þjónustu. Verð 23,9 millj.

Háaleitisbraut.71 fm íbúð á 3. hæð.
Íb. skiptist í forstofu/hol, stofu, eldhús m.
borðaðst., 1 herb. með skápum og nýlega
flísal. baðherb. Suðursvalir. Sameign og
hús að utan nýlega tekið í gegn. Sér
geymsla í kj. Verð 17,5 millj.

Miðtún-sérinng. Falleg 94 fm íbúð

Vesturtún-Álftanesi
Glæsilegt 148 fm endaraðhús á tveimur
hæðum með innb. 30 fm bílskúr. Á neðri
hæð eru forstofa, hol, gesta w.c., þvottaherb., stofu og borðstofu þar sem gert er
ráð arni, rúmgott eldhús og 2 herbergi.
Uppi eru rúmgott herbergi, sjónvarpsherbergi og glæsilegt flísalagt baðherb. Vel
staðsett eign. Gróinn garður, grænt svæði í
framhaldi af lóðinni. Verð 35,8 millj.

í kjallara með sérinngangi í góðu steinhúsi.
Íbúðin skiptist í forst., 2 saml. bjartar stofur,
1 herb. með skápum, eldhús með góðri
borðaðst. og baðherb. 2 sér geymslur í kj.
Laus strax. Verð 16,3 millj.

Hringbraut. Mikið endurnýjuð 77 fm
íbúð á 3. hæð ásamt 6,1 fm herb. í risi með
aðgangi að w.c. og 8,9 fm geymslu í kj.
Glæsileg massív eikarinnrétt. í eldhúsi, 2
saml. bjartar stofur, 1 herb. með skápum og
nýlega endurbætt baðherb. Suðursvalir.
Þrefalt gler í gluggum. Verð 17,9 millj.

Skaftahlíð. Mjög falleg 62 fm íbúð á
1. hæð með 5,2 fm sér geymslu í kjallara í
nýlega uppgerðu steinhúsi á þessum eftirsótta stað. Íb. skiptist í forst., bjarta stofu
m. útg. á vestursvalir, eldhús með uppgerðri innrétt. og nýjum tækjum, 1 herb. og
baðherb. Sér geymsla í kj. Verð 13,9 millj.

2ja herb.

Falleg, björt og vel skipulögð 110 fm efri
sérhæð í þríbýli auk sér bílastæðis á lóð og
bílskúrsréttar. Hæðin skiptist í breiðan og
góðan gang með skápum, eldhús, samliggjandi parketlagðar stofur, 3 herbergi og flísalagt baðherbergi m. þvottaaðst. Geymsluris
og 2 geymslur í kj. Verð 22,9 millj.

Miðtún.

Góð 80 fm íbúð í kj. auk sér
geymslu í góðu steinhúsi. Fallegar upprunal. innrétt. í eldhúsi, endurnýjað flísal.
baðherb., stofa m. fallegum útbyggðum
gluggum og 2 góð herb. Verð 15,6 millj.

Kirkjutorg. 2ja herb. íbúð á 1. hæð
með sérinng. í miðborginni auk um 25 fm
húsnæðis sem í dag er nýtt undir atvinnurekstur. Íb. skiptist í forst., 1 herb. með
skápum, eldhús, stofu og baðherb. með
þvottaaðst. Hús járnvarið að utan. Nýlega
hellulagt plan. Verð 20,0 millj.

Baldursgata. 58 fm húsnæði á 1. hæð
með sérinngangi sem skiptist í forstofu, eldhús, snyrtingu og sal. Möguleiki er að fá húsnæðið samþykkt sem íbúð. Verð 10,5 millj.

Flyðrugrandi. Góð 65 fm íbúð á
jarðhæð í nýlega viðgerðu húsi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, 1 herb.
og baðherbergi. Þvottaaðst. í íbúð. Sér afgirt hellulögð verönd. Verð 14,4 millj.
Asparfell. Góð 63 fm íbúð á jarðhæð
í góðu lyftuhúsi. Íb. skiptist í rúmgott hol,
baðherb. m. þvottaaðst., eldhús m. nýlegri
innrétt. og bjarta stofu. Húsvörður. Sér
geymsla í kj. Verð 11,4 millj.

Hæðir
Barmahlíð

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Vitastígur-útsýni.

Glæsileg 94 fm
2ja - 3ja herb. íbúð á efstu hæð í miðborginni. Íb. skiptist í stórt hol, stofu og eldhús
með eyju og góðri borðaðst., flísal. baðherb. og rúmgott herb. með skápum. Íb.
fylgja um 30 fm vestursvalir með útsýni að
Esjunni og til sjávar. Verð 19,4 millj.

Neshagi-sérinng. Mjög falleg 75
fm 2ja - 3ja herb. íbúð m. sérinng. í vesturbænum. Flísal. baðherb., rúmgóð parketl.
stofa, eldhús með eldri viðarinnrétt. og
borðaðst. og rúmgott herb. Geymsla innan
íbúðar. Verð 15,5 millj.

Hvassaleiti. Góð 61 fm íbúð á þessum eftirsótta stað. Eldhús m. nýlegum
innrétt. og góðri borðaðst., gott sjónvarpshol, björt stofa, herb. með skápum
og baðherb. Sér geymsla á hæð. Stutt í
þjónustu. Verð 12,4 millj.

Sumarbúst.Hvítársíðu 57 fm
nýlegur sumarbústaður við Dalflöt, Hvítársíðu.
Bústaðurinn stendur á u.þ.b. 2ja ha. leigulandi
skiptist í forstofu, eldhús, stofu, 3 herbergi og
baðherbergi. Kjarri vaxið land. Frábært útsýni
yfir á Langjökul, Strút og Eiríksjökul. Stutt í alla
þjónustu. Arnarvatnsheiðin í næsta nágrenni.
Teikn. á skrifst. Verð 9,9 millj.
Bláskógabyggð. 46 fm sumarbústaður í landi Drumoddsstaða, Bláskógabyggð. Búst. skiptist í forstofu, w.c., 2
herb., eldhús, stofu auk svefnlofts.
Kamína.Eignarland 0,5 ha., kjarri vaxið.
Nánari uppl. á skrifst.

SAMTENGD SÖLUSKRÁ FJÖGURRA FASTEIGNASALA - EIN SKRÁNING - MINNI KOSTNAÐUR - MARGFALDUR ÁRANGUR
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3-4 herbergja í Listhúsinu í Laugardal
Falleg, nýuppgerð og einstaklega björt 3ja-4ra herbergja íbúð (110 fm) á tveimur hæðum með sér inngangi í
Listhúsinu í Laugardal. Á neðri hæðinni eru forstofa, hol, baðherbergi, svefnherbergi og eldhús, Á efri hæðinni er
mjög rúmgóð stofa ásamt sólstofu (yfirbyggðar svalir) Nýtt parket er á holi, svefnherbergi, eldhúsi og allri efri
hæðinni. Mikil lofthæð í eldhúsi og á efri hæð. Nánari lýsing: Komið er inn í forstofu sem er með flísum í framhaldi er
hol. Svefnherbergið er með skápum. Baðherbergið er með flísum á gólfi og uppá miðja veggi, hvít innrétting og
sturta, lagt er fyrir þvottavél og þurrkara á baðinu. Í Eldhúsi er verið að ljúka við uppsetningu á nýrri glæsilegri
innréttingu og nýjum tækjum, borðkrókur (aðstaða) út við glugga. Vandaður og sérhannaður stigi er milli hæða. Á
efri hæðinni er mjög rúmgóð stofa með sólstofu. Vönduð, glæsileg eign. Húsið stendur mjög miðsvæðis í Reykjavík
og stutt er í alla þjónustu. Húsið sjálft er í góðu ástandi og aðkoma að því er mjög góð. Verð 25,5 millj.
Listhús í Laugardal er
eitt glæsilegasta hús
borgarinnar

Lárus Ingi Magnússon
Sölumaður
Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali
Katrín Magnúsdóttir
Ritari
Sverrir B. Pálmasson
Sölumaður

Hlýleg björt íbúð í hjarta Reykjavíkur

Sími

533 3344

Þetta gerum við
fyrir kaupendur

Þetta gerum við
fyrir seljendur
• Skoðum og verðmetum eign
• Tökum myndir og kynnum eign
• Útvegum öll gögn
• Útbúum söluyfirlit
• Finnum kaupanda / Virk söluskrá
• Leggjum metnað í skjalagerð
• Gætum hagsmuna sejenda
• Tökum sanngjarna þóknun
• Fastgjald fyrir auglýsingar og gögn

• Finnum réttu eignina
• Setjum þá á kaupendaskrá
• Sinnum upplýsingaskyldu
• Aðstoðum við gerð og
framsetningu kauptilboða
• Gætum hagsmuna þeirra
• Fylgjum eftir og sækjum
lánapappíra
• Leggjum metnað í
skjalagerð
• Þinglýsum skjölum
• Tökum sanngjarna
umsýsluþóknun

✔ 2ja - 3ja herbergja

Berjarimi – Stæði:
Stórglæsileg 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjöleignarhúsi ásamt stæði í bílgeymslu. Húsið var tekið í gegn og málað að
utan s.l. sumar. Gólfefni: flísar eru á forstofur og baðherbergi en parket á öðrum vistarverum. Lýsing íbúðar: komið er inní
forstofu/gang með góðum skápum. Baðherbergið er rúmgott og flísalagt í hólf og gólf og er með baðkari með sturtu og
góðri innréttingu, þvottavél og þurrkari eru í baðherbergi. Eldhúsið er opið og er með fallegri innréttingu og góðum AEGtækjum, flísar á milli skápa. Stofan/borðstofan er björt og er hellulögð verönd útaf. Svefnherbergið er rúmgott og með
góðum skápum. Verð 14,9 millj.

✔ 3ja - 4ra herbergja

✔ Atvinnuhúsnæði
Skipholt
Í mjög áberandi verslunar- og atvinnuhúsnæði á
horni Skipholts og Nóatúns er til sölu gott
verslunar- lager- og skrifstofuhúsnæði á
jarðhæð sem áður hýsti m.a. Appleumboðið
Nánari upplýsingar gefur Pálmi.

FUNAFOLD - SJÁVARLÓÐ

Rauðarárstígur – Laus
Hringbraut – Sér inngangur
Vorum að fá í sölu snotra 66 m2 2ja herb. íbúð
með sér inngangi. Íbúðin er töluvert endurnýjuð,
m.a. ofnar og ofnalagnir. Parket og flísar. Verð
10,9 millj.

Mjög snyrtileg, björt og nýlega máluð 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjöleignarhúsi.
Íbúðin er: hol, eldhús, stofa, baðherbergi og
svefnherbergi og er til afhendingar við
kaupsamning. Eikarparket. Verð 10,4 millj.

Engjasel – Stæði
Vorum að fá í einkasölu rúmgóða 4ra herbergja
íbúð í fjöleignarhúsi ásamt stæði í bílgeymslu.
Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol. Parket og
flísar. Suður svalir. Endurnýjað eldhús, þvottahús
í íbúð. Áhv. 6 millj. Verð 16,8 millj.

✔ Einbýlishús

Háberg – Sér inngangur
Öldugata
Góð 82 m , 3ja herbergja íbúð á 1 .hæð á þessum
vinsæla staði í Vesturbænum. Íbúðin er gangur,
baðherbergi, eldhús, tvö svefnherbergi og stofa,
auk þess fylgir geymsla undir stiga og köld
útigeymsla í skúr í bakgarði. Parket og flísar.Verð
15,5 millj.
2

Vorum að fá í einkasölu snyrtilega 74,6m2 , 2 - 3ja
herbergja íbúð á góðum stað. Sér inngangur af
svölum. Eignin er í alla staði mjög snyrtileg og
hefur sami eigandinn átt hana frá upphafi.
Glæsilegt útsýni til austur yfir Bláfjallasvæðið og
víðar. Verð 12,9 millj.

AKRASEL

RÚMGOTT OG VEL STAÐSETT

EINBÝSLISHÚS MEÐ AUKA ÍBÚÐ. Mjög fallegt og
vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum og
bílskúr. 4-5 svefnherbergi. Húsið er í mjög góðu
ástandi og garðurinn er glæsilegur og stór pallur
er við húsið. AUKA ÍBÚÐIN er með sérinngang.

FRÁBÆR STAÐSETNING
Frábærlega staðsett einbýlishús á tveimur
hæðum (fjórir pallar) með innbyggðum tvöföldum
bílskúr, samtals 254 m2. Glæsilegt útsýni. Á efri
hæð eru forstofa, gestasnyrting, hol/borðstofa,
eldhús og stofur hálfri hæð neðar. Á neðri hæð
eru hol, fjögur svefnherbergi, baðherbergi og
Þvottahús. ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐI Í
þESSA EIGN. SJÁ KYNNINGU Í ÞAK YFIRR
HÖFUÐIÐ Á SKJÁ 1 Í KVÖLD.

Vantar eignir
á skrá!
Skráð eign er
seld eign!

Garðatorg: Mjög gott 137 m

2
verslunar og
skrifstofuhúsnæði við Garðatorgi í Garðabæ.
Húsnæðið er í leigu og er með 5 ára
leigusamning. Kjörið fyrir fjárfesta. Mjög vaxandi
verslunarmiðstöð. Nánari uppl. gefur Pálmi.

SKOÐIÐ NÝJA OG GLÆSILEGA
HEIMASÍÐU OKKAR
www.fasteignasala.is

BÍLASALA
Til sölu fullbúin aðstaða til bílasölu. Um er að
ræða mjög vel staðsett og innréttað húsnæði á
Höfðanum. Ekki er verið að selja bílasöluna sem
þarna er heldur eingöngu þá aðstöðu sem er til
staðar. Nánari uppl. veitir Pálmi.

SAMTENGD SÖLUSKRÁ FIMM FASTEIGNASALA • EIN SKRÁNING • MARGFALDUR ÁRANGUR • HUS.IS
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220 HAFNARFJ. Góð staðsetning í hrauninu

109 REYKJAVÍK Stórglæsilegt útsýni

Vesturvangur 10: Mikið endurnýjað einbýli á tveimur hæðum, með aukaíbúð.

Kaldasel 19: Einbýli á þremur hæðum efst í Seljahverfi.

Forstofa og hol er með ljósum flísum, skápur í
forstofu, allt nýlegt. Eldhús er með eikarinnréttingu, ljósar flísar á milli skápa, helluborð, ofn og
háfur, borðkrókur og parket á gólfi. Stofa og borðstofa eru parketlögð – möguleiki á að setja arin.
Viðbygging er við stofu og hringstigi niður í gott
herbergi þar sem útgengt er á lóð. Sjónvarpshol er
með ljósum flísum. Gestasnyrting er flísalögð.
Baðherbergi er með nýrri hvítri innréttingu, sturtuklefa, ljósum flísum á gólfi og veggjum – hiti er í
gólfinu. Herbergi eru 3 til 4, skápar í tveimur og
parket á gólfum. Þvottahús er með innréttingu,
útgengt á lóð. Bílskúr með öllu, herbergi og geymsla inn af, útgengt á lóð.

Á miðhæð er flísalögð forstofa með fatahengi.
Parkettlagt hol og borðstofa, eldhús með stórri
hvítlakkaðri innréttingu, tengt fyrir uppþvottavél,
mósaíkflísar milli efri og neðri skápa og á vegg við
vask, borðkrókur, flísar á gólfi og hiti í gólfi. Sólskáli í vestur, flísar og hiti í gólfi. Stofa, parkett á
gólfi. Herbergi, parkett á gólfi. Nýstandsett snyrting
með náttúruflísum á gólfi, mósaíkflísum á veggjum, innrétting við vask, gluggi og hiti í gólfi. Parkettlagður stigi.
Á efri hæð er parkettlagt hol. Hjónaherbergi með
fataskápum og parkett á gólfi. Svefnherbergi með
frístandandi fataskáp og parkett á gólfi. Nýstandsett baðherbergi með náttúruflísum á gólfi. Þvottaherbergi með flísum á gólfi. Svefnherbergi með
frístandandi fataskáp og parkett á gólfi. Austursvalir með glæsilegu útsýni.
Á jarðhæðinni er bílskúr og tvær geymslur. Auk
þess um það bil 65 fermetra herbergi sem auðveldlega má breyta í séríbúð.

Annað: Nýlega var byggt við húsið, þ.e. stækkun á
forstofu og stofu sem gerð var á tveimur hæðum
þannig að á neðri hæðinni er mjög gott herbergi
sem er opið með hringstiga. Útgengt er á lóð. Auk
þess er séríbúð með sérinngangi. Forstofa er með
ljósum flísum, baðherbergi með sturtu, skáp og

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð
sem hægt er að stækka. Nýlega var byggt við húsið.

ljósum flísum. Eldhúskrókur, stofa/herbergi, skápar, dúkur á gólfi. Möguleiki á að opna inn í herbergi í viðbyggingu og stækka íbúðina verulega.

Verð: 49,5 milljónir Fermetrar: 290 Fasteignasala: Ás.

Umhverfis húsið er glæsilegur garður.

Úti: Umhverfis húsið er garður með timburverönd
með afgirtum nuddpotti.
Annað: Sérstaklega rólegur staður efst í botnlanga.

Verð: 52,9 milljónir. Stærð: 325,4 fermetrar Fasteignasala: 101 Reykjavík.

2JA HERBERGJA

EINBÝLISHÚS
TUNGUVEGUR

Jón Ellert Lárusson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00
LAUGARDAGA FRÁ KL. 13.00 - 15.00

ELDRI BORGARA

4RA HERBERGJA

ASPARFELL Góð 2ja herb. 56,5 fm. íbúð
á fimmtu hæð við Asparfell í Reykjavík. Íbúðin skiptist í hol með parketi og skáp, parketlögð stofa með stórum suður-svölum út af,
eldhús með ágætri innréttingu og tækjum,
flísalagt baðherbergi með sturtu-klefa og
herbergi með skápum. Sam. þvottaherb.
með tækjum á hæðinni og sérgeymsla í kjallara. Áhv. 6,5 m. V. 10,4 m.

4ra herb. 104 fm. íbúð á 2.h.við Suðurhvamm í
Hafnarfirði ásamt 32 fm. bílskúr og 7,5 fm.
geymslu eða samtals 143,5 fm. Íbúðin skiptist
í 3 rúmgóð herbergi með skápum, flísalagt
baðherb. með baðkari, eldhús með ágætri innréttingu og borðplássi, þvottaherbergi og rúmgóð parketlögð stofa með útsýni og útgangi út
á 44 fm. svalir. Bílskúr með vatni og rafmagni
og geymslu inn af. Áhv. 12,1 m. V. 22,4 m.

3JA HERBERGJA

LAUGARNESVEGUR Ósamþykkt 46 fm.
tveggja herberg íbúð í kjallara í steniklæddu
húsi við Laugarnesveginn í Reykjavík. Íbúðin
skiptist í parketlagt hol með skáp, eldhús
með ágætri innréttingu og borðplássi, flísalagt baðherb. með glugga og baðkari, rúmgóða parketlagða stofu og svefneherb. með
skápum. Sam. þvottaherb. á hæðinni. Áhv.
3,2 m. V. 6,9 m.

RAÐ- OG PARHÚS

SAMTENGD SÖLUSKRÁ
SEX FASTEIGNASALA
SMÁRATÚN - ÁLFTANESI Nýkomin í BARMAHLÍÐ-BÍLSKÚR-LEIGUTEKJeinkasölu gott 216 fm. raðhús á tveimur hæð- UR Góð 3ja herb. 80,4 fm. íbúð í kjallara
um með innbyggðum bílskúr. Eignin skiptist í
rúmgóða flísalagða forstofu með skápum,
gestasnyrtingu, þvottaherbergi, stofu og borðstofu með gegnheilu parketi á gólfi og útgang
út á skjólgóða verönd, rúmgott eldhús með
mikilli innréttingu og eldhúseyju. Á efri hæð eru
fjögur parketlögð herbergi, tvennar svalir og
baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Áhv.
11,8 m. V. 35,8 m.

ásamt 21 fm. bílskúr sem er með 45 fm geymslu undir og er því heildareignin 146,8 fm. Íbúðin er töluvert endurnýjuð og eru flest gólfefni ný
ásamt hluta af rafmagni. Þak hússins og skólp
eru ný. Íbúðin skiptist þannig. Sérinngangur,
forstofa, hol, 2 svefnherb., stofa, rúmgott eldhús og flísalagt baðherb. Bílskúrinn og geymsla undir honum hafa verið leigð út. Áhv. 9,7 m.
V. 18,6 m.

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík

3ja herbergja

FLÉTTURIMI
Falleg og rúmgóð 90,7 fm, 3ja herb. íbúð
ásamt stæði í bílskýli. Flísar og parket á
gólfum. 2 svefnherb. Rúmgóð stofa.
Flísalagðar svalir. Eldhús með fallegri
innréttingu og borðkrók. Þvottaherb..
innan íbúðar. Flísalagt baðherb.. Sér
geymsla. V. 18,9 millj.

Einstaklega falleg 74,3 fm, 2ja herb. íbúð með
sér inngangi á efri hæð í litlu fjölbýli í Grafarvoginum ásamt stæði í bílageymslu. Hátt til
lofts. Stofa og svefnherb. parketlögð. Eldhús,
baðherb. og þvottaherb. flísalagt. Sér geymsla. V. 17,3 millj.

Til sölu eða leigu. 282 fm verslunarhúsnæði á áberandi stað í hverfi 108 Hornhús, á húsnæðinu eru miklir og góðir útstillingagluggar á tvær hliðar. Staðsetning hússins hefur
mikið auglýsingargildi. Húsnæðið er laust fljótlega.

í Vogahverfi. Til sölu eða leigu ca. 325 fm. jarðhæð með stórri innkeyrsluhurð. Góð lofthæð. Húsið er á hornlóð og áberandi og hefur því mikið auglýsingagildi. Húsnæðið getur hentar hvort sem er undir verslun, verkstæði eða skrifstofur. Laust.

LANDSÞEKKT FYRIRTÆKI
í FERÐAMANNAÞJÓNUSTU í eigin húsnæði. ÁRSVELTA ca. 140.000.000
Miklir möguleikar. Upplýsingar aðeins á skrifstofunni(ekki í síma)

TIL LEIGU:
Til leigu tvö skrifstofuherbergi á 2. hæð góðu húsi við Stangarhyl í Reykjavík. Stærri skrifstofan er 24 fm með gluggum á tveim hliðum auk hornglugga en sú minni er tæpir 8 fm
með glugga á einn veg . Bæði herbergin eru með parketi á gólfum, lagnastokkum með
raf, tölvu og símalögnum. Aðgangur er að sameiginlegri kaffistofu og WC. Fram á gangi
er móttaka með ritara og er mögulegt fá aðstoð frá honum fyrir m.a. símsvörun. Útsýni
yfir Faxaflóann, Esjuna og til Snæfellsness.

SUMARBÚSTAÐIR:
50fm bústaðir fullfrágengnir að utan, fokheldir að innan smíðaðir eftir þínum óskum
Mögulegt er að fá bústaðina á fleiri byggingarstigum. Teikningar og byggingarlýsing á
skrifstofu. Verð frá: 4.9 milljónir

Sími 575 8500

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00.
www.fmg.is

Samtengd söluskrá
Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
Gsm 896 4489

Jón Pétursson
Sölumaður
Gsm 898 5822

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

Sex fasteignasölur
- ein skráning - minni kostnaður - margfaldur árangur -

www.hus.is

AUSTURGATA - HAFNARFIRÐI

SKAGASTRÖND
220,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum á
Skagaströnd. 6. herb. 2 stofur, eldhús, baðherb. þvottahús og geymsla. V. 7,5 millj.

Sumarbústaðir

Mjög fallegt og sjarmerandi einbýli með
aukaíbúð á besta stað við miðbæ Hafnarfjarðar. Húsið er samtals 176,5 fm og
hentar mjög vel fyrir stóra fjölskyldu.
Húsið skiptist í 2 eldhús, 2 stofur, 4
svefnherb., 2 baðherb./þvottaherb.,
garðskála, búr og geymslur. Parket, flísar og korkflísar á gólfum. Litlar svalir
með útsýni. Grænt svæði fyrir framan
húsið. V. 34,5 millj.

BANKASTRÆTI - SÉRHÆÐ
Falleg 102,8 fm. 3ja herb. íbúð á 2.hæð
á góðum stað í Grafarvoginum. Baðherb. með sturtu og baðkari. Suður
svalir. Flísar og parket á gólfum. Öll
þjónusta í göngufæri, leikskóli, barnaskóli, heilsugæsla og verslanirnar í
Spönginni. V. 18.9 millj.

Landsbyggðin

HRAUNBORGIR
STYKKISHÓLMUR
137,9 fm einbýlishús á 2 hæðum við Hafnargötu, byggt árið 1906, ásamt 19,5 fm hjall.
Efri hæð: Forstofa, gestasnyrting, skáli,
stofa og borðstofa. Eldhús og búr. Neðri
hæð: baðherb. sem verið er að standsetja,
3 svefnherbergi og þvottaherbergi. Útigeymsla. Töluvert endurnÿjað, endurbótum
ekki lokið. Mikið útsýni. V. 10,8 millj.

FRÓÐENGI
Falleg 102,8 fm. 3 herb. íbúð á 2.hæð
á góðum stað í Grafarvoginum. Baðherb. með sturtu og baðkari. Suður
svalir. Flísar og parket á gólfum. Öll
þjónusta í göngufæri, leikskóli, barnaskóli, heilsugæsla og verslanirnar í
Spönginni. V. 18.9 millj.

EIN SKRÁNING – MINNI
KOSTNAÐUR
MARGFALDUR ÁRANGUR

2ja herbergja

BERJARIMI

VERSLUNARHÚSNÆÐI Í HVERFI 108

VERSLUNAR - SKRIFSTOFU - IÐNAÐARHÚS

HVASSALEITI - VR HÚSIÐ Mjög góð SUÐURHVAMMUR - BÍLSKÚR Góð
112 fm. endaíbúð á fimmtu hæð . Íbúðin skiptist í andyri, sjónvarpsstofu, rúmgott svefnherbergi með skápum, bjarta stofu með útgangi út
á suður - svalir, borðstofu, flísalagt baðherbergi
með sturtuklefa og skápum, eldhús með
ágætri innréttingu og tækjum ásamt borðplássi
og inn af eldhúsi er búr með hillum. Á hæðinni
er sameiginlegt þvottaherbergi með vélum og
svo er sérgeymsla í kjallara. Það er gengheilt
parket á stofum og herbergi. V. 29,5 m.

Nýendurbyggt einbýlishús miðsvæðis í Reykjavík. Húsið hefur
verið endurbyggt að innan á afar
vandan hátt. Nýtt skipulag, nýtt
rafmagn, nýjar vatnslagnir, hiti í öllum gólfum, nýjar sérsmíðaðar innréttingar í öllu húsinu, ný gólfefni,
ný baðherbergi, nýjar skólplagnir,
glæsileg og vönduð tæki. Þetta er
eign fyrir vandláta. V. 42,9 millj.

Til sölu vandaður og vel einangraður 47,6
fm. bústaður í botnlanga í Hraunborgum. 2
svefnherb. og svefnloft. Nÿlegur 50 fm pallur. Kalt vatn og olíukynding. Rafmagn við
lóðarmörkin. Leigulóð. V. 5,8 millj.

LÓÐ VIÐ ÞÓRISSTAÐAVATN
Sumarbústaðalóð við Kjarrás í landi
Glammastaða við Glammastaða-/Þórisstaðavatn í Svínadal. Lóðin er 4000 fm og
stendur við vatnið. Hér er um að ræða eignarlóð. Veiðiréttindi fylgja aðild að veiðifélagi.
Rafmagn við lóðarmörk. V. 950 þúsund.

DUGGUVOGUR - LAUST STRAX
Til sölu eða leigu 325,4 fm. jarðhæð
með stórri innkeyrsluhurð. Góð lofthæð. Húsið er áberandi og hefur því
mikið auglýsingagildi. Plássið getur
hentað fyrir heildsölu, verslun, verkstæði eða iðnað. LAUST TIL AFHENDINGAR.
V. 26,7 millj.

Atvinnuhúsnæði
ÓLAFSVÍK
STYKKISHÓLMUR
Til sölu 111,9 fm. miðhæð í reisulegu húsi
við Silfurgötu. Mikið endurnÿjuð íbúð, m.a.
rafmagn, ofnar, eldhúsinnr. og baðinnr..
Sér inngangur. 4 herb. o.fl.. Fallegt útsýni
út á Breiðafjörð. V. 8,9 millj.

Iðnaðar og verkstæðishús við Ennisbraut,
byggt árið 1981, samt. 843,9 fm. Vandað
hús sem hentar undir hverskonar verkstæðis- og iðnaðarstarfsemi. Góð útiaðstaða.
Kaffistofa, tvö salerni, fatageymsla. Góð
starfsmannaaðstaða.

VANTAR ÞIG VERÐMAT?
TÖKUM AÐ OKKUR AÐ GERA VERÐMAT SAMDÆGURS.
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Gu›mundur Björn Steinﬂórsson

Jón Gu›mundsson

löggiltur fasteignasali

Sölustjóri

Fjárfesting - Gistiheimili
Vorum að fá í sölu gistiheimilið Fell í Garðabæ. Gistiheimilið
samanstendur af átta 2ja herbergja íbúðum og fimm studio
íbúðum. Í öllu íbúðunum er studio eldhús og flísalagt baðherbergi með sturtu. Húsnæðið er allt glæsileg innréttað og
er sem nýtt. Á baklóð er byggingarréttur fyrir samskonar
hús sem fylgir. Allar íbúðir eru í útleigu. Verð 73 millj.

Reyni að bæta mig á hverjum degi
Ásdís Ósk Valsdóttir, sölufulltrúi á fasteignasölunni
RE/MAX í Mjódd, er fyrsti
Íslendingurin til að hljóta viðurkenningu á alþjóðlegri
RE/MAX ráðstefnu.
„Þessi ráðstefna er haldin einu
sinni á ári og alltaf haldin á mismunandi stöðum í Bandaríkjunum. Ráðstefnan stendur jafnan í
fjóra daga og skiptast á fyrirlestrar og námskeið þar sem sölufulltrúar hvaðanæva að úr heiminum
koma saman, vinna hörðum
höndum og læra heilmargt. Það er
til dæmis hægt að fara á sölunámskeið, markaðsnámskeið og námskeið þar sem fjallað er um fasteignamarkaðinn í Bandaríkjunum,“ segir Ásdís.
„Af 100 þúsund sölufulltrúm
hjá RE/MAX í 54 löndum fengu
alls 6.542 þessa viðurkenningu.
Með viðurkenningunni er ég orðinn félagi í Plaintum-klúbbi
RE/MAX International. Til þess
að ná þessum árangri þurftu
heildarsölulaunin mín að nema
250.000 til 500.000 dollurum á ári.
Þessi viðurkenning er veitt einu
sinni ári og því verð ég að standa
mig til að fá hana aftur á næsta
ári. Þetta er auðvitað rosaleg
vinna en mjög skemmtileg,“ segir

Ásdís sem unir sér vel á RE/MAX.
„Ég er komin á rétta hillu og
mér líkar líka vel við RE/MAX
kerfið. Það gengur út á persónulegri og meiri þjónustu við viðskiptavini og vönduð vinnubrögð.
RE/MAX leggur líka mikið upp úr
því að hafa góða einstaklinga í
vinnu og það hvetur mig mikið
áfram í starfi. Það er einblínt á
einstaklinginn og við fáum
stærstan hluta af því sem við seljum, eða áttatíu prósent. Ég borga
ákveðinn rekstrarkostnað til stofunnar á hverjum mánuði sem er
mun lægri en gerist og gengur á
öðrum stofum.“
Ásdís er ekkert á því að slaka á
í sölumennskunni og stefnir alltaf
hærra. „Það er auðvitað hægt að
komast hærra í alþjóðlega
RE/MAX kerfinu en það er mjög
erfitt að keppa við bandarískan
markað. En ég ætla að halda mínu
striki og reyna að bæta mig á
hverjum degi. Ég hef fengið mjög
jákvæð viðbrögð út af viðurkenningunni, líka frá öðrum sölumönnum. Sú hvatning hjálpar mér
vissulega og gerir mig mun
öruggari í starfi.“
lilja@frettabladid.is
Ásdís Ósk líkar við RE/MAX kerfið þar
sem það býður upp á fjöldamörg tækifæri út um allan heim.
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Eiður Arnarson

SÍMI 517 9500
Strandgötu 41 - 220 Hafnarfjörður - www.fmh.is

Viggó Jörgensson Sigursveinn Jónsson Geir Þorsteinsson Sonja Magnúsdóttir
lögg. fasteignasali

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00 - 17.00

EINBÝLI

4RA TIL 5 HERB.
BERJAVELLIR
- HAFNARFIRÐI

HELLISGATA - HAFNARFIRÐI
URÐARSTÍGUR - 101 REYKJAVÍK

HRAUNKAMBUR - HAFNARF.

Lítið einbýlishús á þessum frábæra stað í
Þingholtunum. Húsið er 112,8 fm hæð og
kjallari. Lítill garður fylgir eigninni. 3 svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur. Húsið er klætt með Steni klæðningu. Verð
23,9 millj.

Glæsileg efri sérhæð með skemmtilegu
risi. fjögur svefnherbergi, rúmgóð
stofa/borðstofa með útgengi á svalir. Baðherbergi með baðkari/sturtuaðstöðu
glæsileg innrétting flísalagt í hólf og gólf.
Rúmgott eldhús með snyrtilegri innréttingu
góður borðkrókur. Örstutt í skóla og aðra
þjónustu. Verð 26,4 millj

RAÐ- OG PARHÚS

Skemmtileg 3ja herbergja 76fm neðri sérhæð á þessum vinsæla stað. Eldhús með
ljósri innréttingu nýleg eldavél. Tvö svefnherbergi með dúk á gólfi. Stofa með parketi á gólfi. Geymsla/þvottahús. Skemmtilegur sólpallur í baklóð húss. stutt í þjónustu og skóla. Verð 14,3 millj

2JA HERB.

ATVINNUHÚSNÆÐI

BREKKUGATA - VOGAR
Glæsilegt 112 fm raðhús á þessum friðsæla stað. Forstofa með flísum. Rúmgóð
stofa/borðstofa. Rúmgott svefnh með
góðum skápum útgengi í garð. Tvö barnaherbergi annað með skáp. Baðherbergi
með baðkari/sturtuaðst. Snyrtileg ljós innrétting með góðu skápaplássi, fllisalagt í
hólf og gólf hiti í góli. Rúmgott eldhús með
nýlegri innréttingu vönduð tæki hiti í gólfi,
útgengi í garð.Þvottahús inn af eldhúsi.
Rúmgóður bílskúr með góðu geymslulofti.
Bílastæði hellulagt, snyrtilegur garður.Verð
19,4 millj

HÆÐIR

Komið er í stigahús með vandaðri lyftu. Inngangur í allar íbúðir
er af svölum sem skermaðar eru
af fyrir verðri með öryggisgleri.
Við íbúð er myndavélasími. Komið er inn í forstofu með marmarasalla á gólfi. Komið inn í opið rými
með marmarasalla á gólfi og
nátturustein sem gengur upp á
veggi. Rúmgóð stofa og með
glæsilegu útsýni til sjávar útgengi á góðar svalir. Rúmgott eldhús frá HTH hvít eik
með stórri eyju með granít á borði. Vönduð gaseldavél og blástursofn frá Ariston ,
einnig er í innréttingu vandaður LG amerískur ískápur sem fylgir íbúð, tæki eru öll
stállituð. Á gólfi eldhús og stofu eru marmarasalli og náttúrusteinn. Baðherbergi með
vandaðri eikarinnréttingu frá HTH. Baðkar með nuddi og vandaður sturtuklefi, tæki
eru frá Philip Starck . Flísalagt í hólf og gólf. Svefnherbergi með góðu skápaplássi ,
gluggar á tvo vegu. Marmarasalla á gófli. Rúmgott sjónvarpsherbergi með bogadregnum vegg og skilrúmi úr hertu gleri fram á gang íbúðar. Rúmgott þvottahús og
lítil geymsla innan íbúðar. Í sameign er geymsla sem er 4,2 fm ( inn í stærð íbúðar)
og tvö stæði í bílgeymslu. Íbúðin er öll í miklum gæðaflokki og má nefna að öll lýsing er með þráðlausri fjarstýringu. VERÐ 31,7 MILLJ

FRAMNESVEGUR - REYKJAVÍK
HRINGBRAUT - HAFNARFIRÐI
Skemmtileg neðri sérhæð á þessum vinsæla stað. Forstofa með físum. Rúmgott
eldhús með glæsilegri innréttingu og vönduðum tækjum, rúmgóður borðkrókur.
Rúmgott svefnherbergi með góðum skápum. Rúmgott barnaherbergi. Rúmgóð
stofa/borðstofa með útgengi á svalir. Baðherbergi með baðkari. Aukaherbergi með
salerni er í kjallara, frábært fyrir unglinginn.
Verð 26,6 millj

2ja herbergja 58,5 fm íbúð ásamt 25 fm
stæði í lokaðri bílageymslu í fallegu
húsi sem er reist 1985. Íbúðin er á 2.
hæð. Parket á öllum gólfum nema baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf. Rúmgóð stofa með útg. út á suðursvalir. Baðherbergi með baðkari, pláss fyrir þvottavél
í innréttingu, vaskur í borði. Eldhús með
beyki innréttingu, AEG eldavél, og borðkrók. Geymsla á gangi fyrir framan íbúð.
Sérstæði í bílageymslu með rafdrifnum
hurðaropnara. Verð 15,9 millj.

3JA HERB.

SKÚTAHRAUN - 220 HAFNARF.
Ca 290 fm iðnaðarhúsnæði með tvær 5
metra háar innkeyrsludyr í sitt hvorum
enda hússins. Húsnæðið skiptist þannig
að gólfflötur jarðhæðar er 200 fm og tvískipt milliloft er u.þ.b. 90 fm. Húsnæðinu er
skipt í tvennt í dag og er tilvalið til útleigu
en lítil aðgerð er að breyta því afturí eina
heild. Húsnæðið er vel staðsett í þekktu
iðnaðarhverfi og aðkoma góð. Hagstætt
verð 19,5 millj.

STRANDGATA - 220 HAFNARF.
Stórglæsileg 191 fm íbúðarhæð á 3.
hæð ( 2 hæðir upp ) í steinhúsi í hjarta
Hafnarfjarðar. Íbúðin er öll endurgerð að
innan sl. 2 ár s.s. veggir, rafmagn, ofnalagnir, gólfefni, stórglæsilegt baðherbergi,
o.fl. o.fl. Þrjú stór svefnherbergi. U.þ.b. 90
fm stofur og eldhús. Tilbúin til afhendingar
í maí 2005. Skoðið nánari lýsingu og myndir á fmh.is. VERÐ 37,5 millj.

LANDIÐ

HJALLABRAUT - HAFNARFIRÐI
ÁLFASKEIÐ - 220 HAFNARFIRÐI
Vel skipulögð 3ja herbergja 80,1 fm herbergja íbúð á 2. hæð í tvíbýli miðsvæðis í
Hafnarfirði. Íbúðin þarfnast standsetningar
að hluta. Verð 13,9 millj.

Komið inn í rúmgott hol. Rúmgóð stofa
með útgengi á svalir. Rúmgott svefnherbergi með góðum skápum. Eldhús með
eldri innréttingu. Baðherbergi með baðkari
flísalagt að hluta. skemmtileg eign í alla
staði. Stutt í þjónustu og skóla. Verið er að
ljúka við viðgerð á húsinu á kostnað seljanda. Verð 12,9 millj

VESTURVÖR - 200 KÓPAVOGI
314 mf iðnaðarhúsnæði ásamt 78 fm
skemmu samtals 391fm. Eingnin er þannig: Stór salur, móttaka/skrifstofa, snyrting
og geymsla. Á millilofti er kaffistofa og
skrifstofuaðstaða. 78 fm skemma við hlið
aðalbyggingarinnar er óeinangruð. Verð
24,7 millj.

SKÚLAGATA STYKKISHÓLMUR
Skemmtilegt einbýlishús í hinum vinsæla
Stykkishólmi, sem er einn fallegasti sjávarbær á Íslandi. Húsið hefur mikla möguleika
sem sumarhús og stendur við Maðkavík
þar sem bæjarbúar geyma hluta af bátum
sínum og hægt er að sjósetja minni báta.
Húsið er forskalað timburhús, á jarðhæð er
bílskúr/bátageymsla og geymsla. Á hæðinni er forstofa, eldhús, baðherbergi og
stofa og lítið vinnuherbergi, og í risi eru
gott hjónaherbergi, svefnherbergi og
geymsla. Húsið og lóðin gefa mikla möguleika. Á efri hæð væri hægt að bæta við
kvisti og fá útsýni út á sjó. Rafmagns og
hitaveitulagnir eru nýlegar. Húsið tilvalið
sumarhús fyrir eina eða fleiri fjölskyldur.
VERÐ 7,3 MILLJ

NÝJAR ÍBÚÐIR

GEYMSLUSKÚRAR

AÐ DAGGARVÖLLUM 6

AÐ MÓHELLU 4 HAFNARFIRÐI

AÐEINS 2
ÍBÚÐIR E
F TI R

Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar, en án gólfefna nema flísar á baði og sérþvottahúsi.
Vandaðar innréttingar. Öll sameign frágengin. Til afhendingar frá 1. júni 2005.
Frábær staðsetning, stutt í leikskóla, grunnskóla, íþróttir og aðra þjónustu sem
býðst á svæðinu. Teikningar og skilalýsing á skrifstofunni okkar að Strandgötu
41 í gamla ì Skálanum.
VERÐ:

3ja herbergja íbúðir 105,9 fm 107,8 fm kr. 19,8 millj. - 20,3 millj.
3ja - 4ra herb. íbúðir 87,6 fm 87,6 fm kr. 16,9 millj. - 16,9 millj.
4ra herbergja íbúðir 92,4 fm 110,0 fm kr. 17,8 millj. - 20,7 millj.

MJÖG TRAUSTUR BYGGINGAVERKTAKI

Birt flatarmál hverrar einingar er ca 26,3 fm. Eignin skilast fullbúin að innan sem utan samkvæmt eftirfarandi lýsingu. Eignin er með bílskúrshurð sem er 240 cm á breidd og 259 cm
á hæð sem verða fullfrágengnar með innbrenndum hvítum lit. (fulningahurðir). Gólfið verður vélslípað, með vatnsniðurfalli og niðurfalli fyrir skolvask. Að innan verður hver eining
klædd með aluzink. Ofn verður í hverri einingu og er hiti sameiginlegur. Lagt er fyrir heitu
og köldu vatni. Raflagnir verða fullfrágengnar og verður sér mælir fyrir hverja einingu. Athugið að lagt er fyrir þriggja fasa rafmagni í töflu. Eignin skilast að öllu leiti fullfrágengin að
utan með malbikaðri lóð og einnig verður svæðið girt af. Rennur og niðurföll verða frágengin. Þak er klætt með viðurkenndum þakdúk og fullfrágengið. Að utan verða húsin klædd
með aluzink. Salernisaðstaða verður sameiginleg í vesturenda þess húss sem er í miðjunni,
en samtals verða húsin fimm. Í eignaskiptasamningi er gerð sú krafa að ekki er heimilt að
geyma muni utandyra. Kaupandi greiðir skipulagsgjald þegar það verður lagt á, en það er
0.3% af brunabótamati.

Skoðið teikningar og allar nánari upplýsingar á skur.is

100% ÖRYGGI • ALLIR FJÁRMUNIR VIÐSKIPTAMANNA Í UMSJÁ BANKASTOFNANA
MIKIL SALA • VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ • PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA ALLA LEIÐ!
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Víkurbraut 46, Grindavík

Sími 426 7711

[ ELDHÚSIÐ ]

Fax 426 7712

Hentugasta efnið

www.es.is
Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson,
löggiltur fasteignasali

Vaskur:
Vaskur er eitt af því sem er ómissandi í eldhúsinu og er mikið notaður til margra hluta. Hafðu þetta í
huga:
+ Stálvaskar eru sterkir og auðvelt
að halda skínandi hreinum.
+ Vaskar úr postulíni og steyptir
vaskar eru líka álitlegur kostur í
eldhúsið.
+ Vaskur sem er húðaður er óhentugur í uppvaskið vegna stáláhalda eldhússins sem rispa
húðina.

ÁSABRAUT 6, GRINDAVÍK
Glæsilegt 136 ferm. einbýlishús ásamt 51,3
ferm.bílskúr. Nýlegt parket á stofum. Á holi og
forstofu er náttúrusteinn á gólfi. 4 svefnherb. Arinn í stofu. Nýjar neysluvatnslagnir. Hluti af
gluggum og gleri nýlegt. Þak er nýyfirfarið og
einangrað. Góð staðsetning.
Verð: 20.300.000,-

TÚNGATA 1, GRINDAVÍK

Skáphurðir:
Hönnun eldhússkápa er auðvitað
smekksatriði en gæðin skipta miklu
og af nógu er að taka:
+ Melamín og lamínat eru slitsterkustu efnin.
+ Málaðar og lakkaðar skápahurðir
þurfa að vera unnar með sterku
og endingargóðu lakki. Þær
þurfa að þola högg og hnjask.
+ Spónlagður krossviður er níðsterkur vegna trefjanna í viðnum.
+ Gegnheill viður er slitsterkur, þolir högg og heimilislíf fjölskyldunnar. Best er að velja óbæsaðan við.

Höldur:
Höldur eru vinsælar enda úrvalið
mikið og fallegar höldur geta breytt
svip eldhússins til muna. Höldur eru
fljótar að kámast og fá á sig klíning
þegar unnið er með fituríka matvöru og mikilvægt er að þrífa þær
strax svo litamunur komi ekki með
tímanum eða fitan festist ekki á.

Einbýlishús, kjallari, hæð og ris, 126 ferm. ásamt
bílskúr 24,4 ferm. Klætt að utan með plastklæðningu. 3 herbergi. Parket á stofu, holi og eldhúsi.
Verð: 13.800.000,-

VERKTAKAR – FJÁRFESTAR
Á Selfossi eru til sölu í samþykktu 8920 m2 deiliskipulagi:
8 einbýlishúsalóðir, ein lóð fyrir 10 bíla geymslu, deiliskipulag lóðar og arkitektateikningar. Lóðirnar eru á bakka
Ölfusár í fallegu hæðóttu umhverfi með góðu útsýni yfir
ána og byggðina. Eitt hús hefur þegar verið byggt og selt.
Lóðirnar verða seldar í einu lagi, ef viðunandi tilboð fæst.

SUNNUBRAUT 5 EH., GRINDAVÍK
Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð á 2.hæð í tvíbýli
með sér inngangi. Íbúðin skiptist í stofu, hol og 3
svefnherb.. Í eldhúsi er ný innrétting, ný tæki,
háfur, gaseldavél, flísar á milli skápa. Á baðherb.
eru flísar á gólfi, baðkar. Nýlegt plastparket á á
allri íbúðinni nema flísar á baði og dúkur í 1 herb.
Verð: 8.500.000,-

LEYNISBRAUT 13A, GRINDAVÍK
Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi
Austurvegi 3, 800 Selfoss 480 2900 - log.is
Löggiltir fasteignasalar:
Ólafur Björnsson hrl. & Sigurður Sigurjónsson hrl.

Borðplötur:
Margir einblína á skápana þegar
valin er eldhúsinnrétting en borðplatan er ekki síður mikilvæg fyrir
heildarmyndina. Hún er það sem
mest er notað í eldhúsinu og það
sem slitnar fyrst.
+ Borðplata úr gegnheilum við sem
reglulega er olíuborinn er góður
kostur. Mikilvægt er að trassa
ekki olíuáburð svo vatnsskemmdir í kringum vask hendi
ekki. Sápa og lútur lýsa viðinn,
en gera auðveldara að halda
borðplötunni fallegri. Lakk er
ekki skynsamlegur kostur á
gegnheilan við þar sem eldhúsáhöld eru fljót að rispa lakkið og
skemma plötuna.
+ Lamínat er góður kostur fyrir
borðplötur í eldhúsi; slitsterkt og
auðvelt að halda fallegu og
hreinu.
+ Borðplata úr steini er gljúp og
þarf að olíubera reglulega. Marmari er of viðkvæmur í eldhús,
en granít er frábær kostur, þó
dýr sé.
+ Stálborðplötur hafa verið að ryðja
sér til rúms sem vinsælt efni í
eldhúsið. Það er sterkt, hlýtt og
hefur gott grip.

Snjólaug Jakobsdóttir,
sölumaður

3ja herb. endaíbúð á 3ju hæð. Í eldhúsi er hvít
innrétting, dúkur á gólfi. Á stofu og gangi eru
teppi. Á baði er skápur fyrir ofan vask, baðkar,
dúkur á gólfi. Dúkur á herbergjum. Þvottaherb.
inn af gangi. Hurðir eru spónlagðar. LAUS
STRAX
Verð: 8.900.000,-

Fasteignamiðlun
Vesturlands

AUSTURVEGR 45 NH. GRINDAVÍK

Kirkjubraut 40 • 300 Akranes
Sími 431 4144 • Fax 431 4244

Soffía S. Magnúsdóttir, löggiltur
fasteigna- og skipasali

Neðri hæð ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í 3
svefnherb. og stofu. Í eldhúsi er nýleg innrétting
og parketdúkur á gólfi. Á baði eru veggir og gólf
flísalagt og þar er nýleg innrétting. Búið er að
endurnýja rafmagn, holræsa- og vatnslagnir.
Verð: 9.500.000,-

STAÐARHRAUN 24A, 0302 GRINDAVÍK
Góð 2ja herb. á 3ju hæð, 75,6 ferm. Íbúðin skiptist í stofu og 1 svefnherb., þvottaherb. er inn af
svefnherb. gangi. Geymsla er sér í sameign. Nýjar neysluvatnslagnir.
Verð kr. 7.900.000.-

Blómabúð á Akranesi

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar gerðir eigna á skrá!

Rekstur BLÓMAHÚSSINS er til sölu. Um er að ræða blóma- gjafavörubúð í örum vexti í vaxandi bæjarfélagi. Aðeins tvær blómabúðir eru starfandi á Akranesi. Einstakt tækifæri fyrir skapandi
einstaklinga. Áhugasamir vinsamlega snúi sér til Fasteignamiðlunar Vesturlands s. 431-4144

Hraunbær -110 Reykjavík

Huldugil 70 - Akureyri

Til sölu 2ja herb. 59 fm íbúð á 3ju hæð í góðu fjölbýlishúsi. Svalir í suður með útsýni yfir Elliðaárdalinn. Verð 11,5 millj.
Nánari upplýsingar veittar í síma 893-3475

Guðmundur Andri | sími: 8 200 215
Davíð | sími: 846 2792 | www.holl.is

|

100%

þjónusta

Einstaklega glæsilegt 5 herbergja einbýlishús í Giljahverfi, einnar
hæðar, ásamt sambyggðum bílskúr, 197 fm. að stærð. Íbúðin er
162,7 fm., bílskúr 34,3 fm.Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Bygg.ár 1992. Eignin er skemmtilega staðsett, innst í botnlanga,
með útsýni til allra átta.
Nánari upplýsingar: Emelía 862-2002 / Björn 897-7832

www.byggd.is
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Þak stöðvarinnar rennur út af húsinu og flæðir yfir súlur sem standa við dælurnar.

Súlur og íburðarmikil skýli eru einkennandi fyrir bensínstöðvar.

Esso við Ártúnsbrekku er ein af gömlu stöðvunum sem enn standa, en hefur þó hlotið smá andlitslyftingu.

Vin í eyðimörkinni
Bensínstöðvar standa eins og uppljómaðar
gnægtahallir og tæla til sín þurrbrjósta ökumenn á tómum tanki.

Bensínstöðvar hafa breyst mikið á síðustu árum og
fólk sem varla er orðið miðaldra man þá tíð að við
bensíntankanna stóð einungis lítill kofi þar sem
borgað fyrir bensínið og hægt að kaupa nauðsynjavörur fyrir bílinn. Í dag má vart sjá mun á milli þess
hvort sé um bensínstöð, matvöruverslun eða skyndibitastað að ræða því allt hefur þetta runnið saman í
eitt.
Bensínstöðvar eru ekki lengur staður þar sem
maður fer bara og kaupir bensín og kannski einn
brúsa af rúðupissi heldur er þetta orðinn áningar-

staður þar sem maður staldrar við, kaupir sér mat og
drykk og fær sér að borða og gluggar í blöðin eða
kaupir blómvönd og jafnvel borgar reikninga.
Á bensínstöðvum hittast ólíkir þjóðfélagshópar og
fólk á öllum aldursskeiðum rekur þar inn nefið, á
næturnar koma þar við hungraðir einstaklingar á
leiðinni heim eftir næturbrölt á öldurhúsum en um
helgar vísitölufjölskyldan á leið í sumarbústaðinn.
Ekki eru allir mættir til að fá bensín á bílinn og
margir staldra þar við til að öðrum ástæðum, en eitt
eiga allir gestirnir sammerkt að þeir koma akandi á
staðinn.
Allt þetta hefur kalllað á hugvit arkitekta sem
sameina ólíka þjónustu undir einu þaki og gera
stöðvarnar bæði aðlaðandi, spennandi og þægilegar.
Metnaður virðist lagður í að hafa þær nútímalegar
og hafa hæfileikar íslenskra arkitekta svo sannarUndir skýlinu þarf enginn að hafa áhyggjur af að ofanfall af himnum snerti þá.

Egostöðvarnar eru allar eins með fallegri appelsínugulri bylgju sem virkar eins og skýli. Naumhyggjan ræður þar ríkjum.

Íburðarmikið skýlið er smekklega tengt við látlausa bygginguna í braggastíl þar sem tengingin virkar sem brú frá beinum og hvössum
línum yfir í mjúkar línur.

Á nýju Atlantsolíustöðinni við Sprengisand standa dælurnar einar án nokkurrar yfirbyggingar.

=aÂVhb{g^&*  '%&@eVkd\jg  Hb^/*-*%&%%  ;Vm/*-*%&%.
]jhZ^\c5]jhZ^\c#^h  lll#]jhZ^\c#^h  De^Âb{c#"[^b#&%"&-[hijY#&%"&,

Baldvin
sölumaður

<jÂbjcYjgHi# 7VaYk^cÓbVg
A\\#[Vhi#d\]Ya#
Hajhi_g^

6jÂjg
HajbVÂjg

ÌhaVj\
HajbVÂjg

ÌhiÄg
HajbVÂjg

<nÂV
HajbVÂjg

Naustabryggja

Andarhvarf

164.1 fm • 5-6 herb. • penthouse

7-8 herb. • 330.1 fm • einbýli

32.000.000

Tilboð

Stórglæsileg penthouse íbúð í bryggjuhverfi við Grafarvog. Um er að ræða íbúð
á 2 hæðum sem er í smíðum. Stórglæsileg
efri hæð með hátt til lofts stórt hjónaherbergi á hæð, salerni og alrými.Á neðri hæð
eru 2 svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, eldhús, borðstofa og stofa. Íbúðin afhendist tilbúinn til innréttinga, fullmáluð,
raflagnir fullfrágengnar og innfeld ljós komin í loft efri hæðar. Möguleiki að fá íbúðina
afhennta fullbúna.

Stórglæsilegt einbýlishús í Hvarfahverfi við Elliðavatn í Kópavogi.
Húsið afhendist fullbúið að utan en fokhelt að innan, lóð grófjöfnuð. Í húsinu eru 5-6
svefnherbergi, stórar stofur, gott eldhús og stór innbyggður bílskúr. Útsýnið yfir Elliðavatn er stórkostlegt, suður svalir. Þetta er
eign fyrir vandláta.

Nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar á
skrifstofu Húseignar.
Baldvin
sölumaður

Baugakór

Kristnibraut

4 herb. • 125 fm • Sérhæð

137,5 fm • 4 herb • + bílskúr

26.500.000

27.9000.000

Stórglæsilegar efri sérhæð í Kórahverfi, Kópavogi. Íbúðin eru 4ra herbergja með sérinngangi. Húsið verður steinsallað að utan með
ljósum salla, að innan verður íbúðin fullbúinn
án gólfefna. og afhendast 15.nóv 2005. Glæsilegar innréttingar frá GKS, flísar og baðtæki
frá Baðstofunni, AEG stál tæki í eldhúsi. Látið
þessa ekki frá ykkur fara
Baldvin
sölumaður

?cVh
HajbVÂjg

Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu
Húseignar.

Glæsileg 4ra herb. íbúð ásamt bílskúr
í Grafarholti . Þrjú rúmgóð svefnherbergi, glæsilegt eldhús með vönduðum stáltækjum frá Miele. Allar innréttingar sérsmíðaðar úr kirsuberjavið. Hönnun íbúðar og skipulag einstaklega skemmtilegt. Sameign til fyrirmyndar - Frábær staðsetning –
LAUS FLJÓTLEGA

Gyða
sölumaður

Upplýsingar veita: Gyða Gerðarsdóttir S: 695-1095 og Auður Ólafsdóttir
S: 892-9599

Álfaskeið
-220 HFJ

Norðurbrú
- Garðabær. (Sjáland)

4 herb. • 97 fm

99 fm • 3 herb. • + stæði í bílageymslu

4ra herb. 97 fm íbúð á
þriðju hæð ásamt 23,8
fm bílskúr. Rúmgott eldhús, stofa og borðstofa
með parketi. Þrjú svefnherbergi. Góð staðsetning og fallegt útsýni.

23.300.000

Allar upplýsingar veitir Gyða Gerðarsdóttir, sölumaður í síma 695-1095 eða 585-010
Gyða
sölumaður

Þetta er ný, glæsileg, 99 fermetra, 3ja herbergja endaíbúð á 1 hæð, ásamt stæði í
bílageymslu og með afgirtri verönd.Íbúðin
skiptist niður í 2 rúmgóð svefnherbergi,
baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf
og þvottahús sem er innan íbúðar
Allar innréttingar eru úr eik frá Axis, en
flísar og parket (sem er eik) frá Agli Árnasyni. Í sameign er með sameiginleg bílaJónas
geymsla sérgeymsla sem er með ca. 5
sölumaður
metra lofthæð þar er hægt er að smíða í
milliloft svo er að sjálfsögðu sameiginleg hjóla og vagnageymsla.
ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR JÓNAS JÓNASSON Í SÍMA 847-717

270 MOSFELLSB. Vel skipulögð íbúð með góðri verönd

221 HAFNARFJÖRÐUR Mikil lofthæð og hiti í gólfum

Klapparhlíð: Falleg fjögurra herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi.

Burknavellir 13: Glæsilegt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.

Komið er inn í forstofu með fatahengi, fallegum náttúruflísum á
gólfi og glugga í norður. Úr forstofu liggur gangur með ljósleitum flísum á gólfi. Á hægri hönd
er hjónaherbergi með góðum
mahóní-fataskáp og eikarplastparketi á gólfi. Tvö barnaherbergi,
bæði með mahóní-fataskáp og
eikarplastparketi. Baðherbergi er
flísalagt með mahóní-innréttingu,
halogen-lýsingu yfir vaski og baðkari með sturtu. Inn af baðherbergi er flísalagt þvottahús. Af
ganginum er komið inn í opið,
flísalagt rými sem skiptist í stofu
á vinstri hönd og eldhús með
góðum borðkrók á hægri hönd.
L-laga eldhúsinnrétting, spónlögð Úr stofu íbúðarinnar er gengið út á hellulagða verönd og í afgirtan sérgarð.
með mahóní, og sambyggð AEG
Annað: Húsið var byggt af ÍAV árið 2001. Það er
eldavél og ofn með viftu. Úr stofu er gengið út á
klætt bárumálmklæðningu og harðviði. Frágangur
hellulagða verönd og í afgirtan sérgarð sem snýr í
er til fyrirmyndar, breiðband í húsinu, tengt fyrir
suðvestur. Íbúðinni fylgir sérgeymsla á jarðhæð,
sjónvarpi í öllum herbergjum og næg bílastæði.
auk hlutdeildar í sameiginlegri hjólageymslu.
Einn eigandi frá upphafi.

Forstofan er björt með góðum
gluggum, flísum á gólfi og
fataskáp. Í alrými er borðstofa,
eldhús og stofa, dökkar flísar
og hiti í gólfum og mikil lofthæð. Eldhúsið er með ljósri
Alno-innréttingu með tækjum
frá Siemens og mjög góðum
borðkrók.
Stofan er með útgengi út á
verönd. Svefnherbergin þrjú
eru mjög stór, flísalögð með
fataskápum. Einnig er minna
herbergi sem nýtt er sem
vinnuherbergi en gæti nýst
sem svefnherbergi. Gestasalernið er flísalagt með sturtu
og innréttingu, og aðalbaðherHúsið er með alrými þar sem er borðstofa, eldhús og stofa. Mikil lofthæð er í
bergið er með innréttingu,
alrýminu.
baðkari og glugga.
Þvottahúsið er með innréttÚti: Lóð er ekki fullfrágengin.
ingu, flísum á gólfi og útgengi út í garðinn. Bílskúrinn er stór og góður með góðum og opnanlegum
Annað: Húsið er allt flísalagt með hita í gólfum.
gluggum og geymslulofti.
Það á eftir að leggja lokahönd á aðalbaðherbergið.

Verð: 22,5 milljónir Fermetrar: 98,9 Fasteignasala: Húseign

Verð: 41,9 milljónir Fermetrar: 206 Fasteignasala: Draumahús
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Jón Valdimarsson

Kristján Knútsson

Hronn Laufdal

Erla Kristjánsdóttir

REYKIR AXELSHÚS,
HVERAGERÐI.
LANGAGERÐI,
REYKJAVÍK
NÝTT.

FUNALIND. KÓPAVOGI

Stórt einbýlishús/tvíbýlishús

sem er vel staðsett neðan við götu með
góðri aðkomu. Húsið sem er byggt 1973
er alls 380 fm. að stærð, sem skiptist í
160 fm. aðalhæð, 33 fm. bílskúr og 190

NÝTT.

Glæsileg 113,6 fm. íbúð í lyftu-

húsi auk 28,1 fm. bílskúrs. Byggingarár
hússins er 1995. Íbúðin er öll hin glæsilegasta með vönduðum innréttingum og
gólfefnum. Mjög góð staðsetning. Verð kr.
28.000.000,-.

MUNKAÞVERÁRSTRÆTI,
AKUREYRI.
Mjög vel staðsett 123,3 fm. tveggja hæða
einbýlishús í hjarta Akureyrar. Húsið er
steinsteypt og var byggt 1933. Húsið skiptist í þrjú svefnherbergi, tvær stofur eldhús,
baðherbergi, þvottahús og geymslu. Verð
kr. 12.900.000,-

Glæsilegt 350 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum á einstökum útsýnisstað við Varmá
í Hveragerði. Húsið telur m.a. sex herbergi
með baðherbergjum, þrjár stofur, eldhús,
þvottaherbergi og fundarherbergi. Fallegur
ræktaður garður með heitum potti. Hús
sem bíður upp á mikla möguleika. Verð kr.
57.000.000,-.

fm. neðri hæð. Sér 2ja herbergja íbúð
með sérinngangi. Hús sem býður upp á
mikla möguleika. Verð kr. 65.000.000,-

SUMARBÚSTAÐIR
TIL FLUTNINGS

BARÐAVOGUR,
REYKJAVÍK
NÝTT.

Mjög góð 90 fm. hæð auk 31

fm. bílskúrs í mjög góðu steinhúsi byggðu
árið 1952. Íbúðin skiptist í hol, eldhús,
baðhebergi, stofu og borðstofu og þrjú
svefnherbergi. Frábær staðsetning. Verð kr.

HVASSALEITI,
REYKJAVÍK
NÝTT.

ÁRMÚLI, REYKJAVÍK.
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í góðu steinhúsi byggðu 1980. Eignin er 233,5 fm. að
stærð. Verð kr. 25.700.000,-.

Erum með á söluskrá okkar sumarbústaði til
flutnings sem byggðir verða samkvæmt
samkomulagi kaupenda og byggingaraðila.
Teikningar af bústöðunum eru mjög fallegar
og er val um nokkrar stærðir. Verðið er afar
hagstætt. Byggingaraðili getur haft milligöngu með flutning.

23.200.000,-.

Gott raðhús á mjög góðum

stað í Austurborginni. Húsið er á tveimur
fm. að stærð og skiptist í forstofu, gestastofu og borðstofu, fjögur svefnherbergi
og baðherbergi. Byggingarár hússins er
1960. Verð kr. 37.000.000,-.

Góð 91,0 fm. 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
með sérinngangi af svölum. Eignin skiptist í
flísalagða forstofu, dúklagt eldhús með
góðri viðarinnréttingu, dúklagt baðherbergi
með flísum á veggjum, baðkari, innréttingu
og glugga, teppalagða stofu og tvö dúklögð
svefnherbergi.Ý Verð kr. 15.500.000,-.Ý

VIÐEYJARSUND,
GRÍMSNESI.
Fullbúinn góður sumarbústaður 41,4 fm. að
stærð auk svefnlofts og geymslu í Grímsnesog grafningshreppi. Heitt vatn við lóðarmörk. Byggingarár er 1991.

TUNGATA,
EYRARBAKKA.
Einbýlishús 90 fm. að stærð auk 28 fm.
geymsluskúrs, byggt úr timbri árið 1923.
Húsið skiptist í eldhús, baðherbergi, stofu
og fimm svefnherbergi. Vel staðsett hús
með ágætis möguleika. Verð kr. 9.800.000,-

FJARÐARGATA,
HAFNARFJÖRÐUR.

hæðum auk innbyggðs bílskúrs alls 182
snyrtingu, hol, eldhús, þvottaherbergi,

AUSTURBERG,
REYKJAVÍK.

SÍÐUMÚLI, REYKJAVÍK.

GRANDAVEGUR,
REYKJAVÍK
– NÝTT.

Mjög góð 105 fm. íbúð auk

25 fm. bílskúrs í góðu steinsteyptu fjöleignahúsi byggðu 1989. Eignin er mjög vel skipu-

Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í góðu steinhúsi byggðu 1966. Eignin er 207,0 fm. að
stærð og skiptist í fjögur herbergi, stóran
sal, eldhús, geymslu, tvær snyrtingar og
tæknirými. Verð kr. 20.900.000,-.

NAUSTABRYGGJA
REYKJAVÍK
Glæsileg 3ja herbergja 106 fm. íbúð á 1.
hæð auk stæðis í bílageymslu þessum frábæra stað. Íbúðin er með toppinnréttingum
og gólfefnum, verönd með heitum potti.
Eign fyrir vandláta. Verð kr. 23.500.000,-

lögð og innréttuð.

Gott 55,0 fm. verslunarými í verslunarmiðstöð í miðbæ Hafnarfjarðar. Verð kr.
11.000.000,-

VOGSHOLT,
RAUFARHÖFN.
Gott 120,2 fm. einnar hæða steinsteypt einbýlishús á Raufarhöfn, byggt árið 1975.
Áhvílandi hagstætt lán kr. 1.500.000,-. Verð
kr. 2.000.000,-

NORÐURNES
SUMARBÚSTAÐUR
HLJÓÐALIND,
KÓPAVOGI.
NÝTT.

MOSARIMI,
REYKJAVÍK.

Glæsilegt raðhús á einni hæð

auk bílskúrs alls 140 fm. að stærð. Húsið

NÝTT.

NORÐURNES
SUMARBÚSTAÐUR

Mjög góð 2ja herbergja íbúð

60 fm. að stærð með sérinngangi af svöl-

er allt hið vandaðasta með Honduras-inn-

um í fínu fjöleignahúsi í Grafarvogi. Íbúðin

réttingum og hurðum. Fallegur ræktaður

skiptist í forstofu, svefnherbergi, baðher-

garður. Frábær staðsetning. Verð kr.

bergi stofu og opið eldhús. Stórar suður-

35.500.000,-.

svalir. Verð kr. 12.900.000,-

AUSTURBERG
REYKJAVÍK

Um er að ræða mjög fallegan sumarbústað
í Kjósinni, sem er 38,0 fm. að stærð auk
svefnlofts. Bústaðurinn er álklætt timburhús á steyptum grunni, panelklæddur að
innan með parketi á gólfum. Falleg ræktuð
lóðarspilda með veröndum og heitum
potti. Verð kr. 7.800.000.

Er löggiltur fasteignasali
a› selja eignina ﬂína?

Góð 93,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð
auk sérbyggðs bílskúrs. Eignin skiptist í korklagt eldhús með góðri innréttingu, flísalagt
baðherbergi með baðkari, parketlagða stofu
og tvö parketlögð svefnherbergi sem áður
voru þrjú, opnað hefur verið á milli tveggja.
Barnavænt umhverfi. Verð kr. 17.500.000,-.Ý

Hjá Heimili fasteignasölu starfa
fjórir löggiltir fasteignasalar sem
hafa áralanga reynslu af fasteignavi›skiptum. ﬁa› er ﬂví löggiltur
fasteignasali sem heldur utan um
allt ferli›, allt frá ﬂví eignin er
sko›u› og ﬂar til afsal er undirrita›.
Metna›ur okkar á Heimili er a›
vi›hafa vöndu› og fagleg vinnubrög› sem tryggja ﬂér besta ver›i›

Finbogi Hilmarsson
lögg. Fasteignasali

Skipholti 29A
105 Reykjavík

Einar Gu›mundsson
lögg. Fasteignasali

fax 530 6505
www.heimili.is

Bogi Pétursson
lögg. Fasteignasali

opi› mánudaga
til föstudaga 9-17

Anney Bæringsdóttir
lögg. Fasteignasali

Hafdís Björnsdóttir
Ritari

sími 530 6500

og ábyrga ﬂjónustu í samræmi vi›
ﬂau lög og reglur sem gilda um
fasteignavi›skipti.

Æsufell, Reykjavík. Nýtt.
Góð 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi við Æsufell, Reykjavík. Íbúðin er 90 fm. að stærð og
er í góðu ástandi. Verð kr. 14.000.000,-.

LEIGA
Vantar 4ra herbergja íbúð á leigu í miðbæ
eða vesturbæ Reykjavíkur.

SKRIFSTOFUR OKKAR Í REYKJAVÍK OG HAFNARFIRÐI
ERU OPNAR ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL 9-17.
Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fasteignasali.

Runólfur Gunnlaugsson
Viðsk.fræðingur
lögg. fast.- og skipasali

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Guðmundur Karlsson
sölumaður.

www.hofdi.is

Garðhús 2ja herb.

Vorum að fá í einkasölu glæsilega íbúð á jarðhæð með sér garði og verönd á þessum góða
stað. Fallegt eldhús og nýl. gólfefni. Þvottah. í íbúð. Góður afgirtur suður garður.
Verð 13,9 millj. (4488)

Barmahlíð sérhæð

Vorum að fá í sölu stórglæsilega og mikið endurnýjaða 118 efri hæð. Eikar parket og flísar á
gólfum. Franskir gluggar. Suður svalir. Klassaeign sem beðið hefur verið eftir. Verð 24,9 millj.

Þórey Thorlacius
ritari og skjalagerð

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
skjalagerð

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari og skjalagerð

Sími 533 6050 • 565 8000

Bergþórugata 2ja herb.

Hraunbær 2ja herb.

Efstasund 2ja herb

Hörkufín 2-ja herbergja íbúð með sér inngangi í
tvíbýli á þessum eftirsótta stað. Þetta er íbúð
með sál. Laus strax, lyklar á Höfða. Verð 12,5
millj.

Vorum að fá í sölu sérlega fallega 60 fm 2-ja herbergja á 1.hæð á þessum eftirsótta og fjölskylduvæna stað. Verð 12,5 millj.

Snyrtileg 49,3 fm. 2ja herb. íbúð í kjallara við rólega götu í grónu hverfi. Sér inngangur. Opið
eldhús við stofu.Viðargólfborð. Sérgeymsla. verð
12,3 mill. (4489)

Stigahlíð 2ja herb.

Sambyggð Þorlákshöfn

Möðrufell 2-3ja herb.

Vorum að fá í sölu glæsilega 2-ja herbergja
endaíbúð á 2. hæð með sér inngangi í fullbúni
nýju húsi. Hér er gott að búa og öll þjónusta við
hendina. Verð 10,9 millj.

Vorum að fá í sölu sérlega fallega 2-3ja herbergja
íbúð á jarðhæð með sér garði á þessum eftirsótta stað. Verð 11,5 millj,.

Hlíðarhjalli 3ja herb.

Tveggja herbergja 53,3 fm. endaíbúð á 4 hæð á
þessum vinsæla stað. Eldri innrétting. Linoleum
dúkar á gólfum. Útsýni. Laus strax, lyklar á skrifstofu. Verð 11,4 mill. (4494)

Víkurás 3ja herb.

Hátún 3ja herb.

Hringbraut 3ja herb.

Básbryggja 3ja herb.

Vorum að fá í sölu gullfallega og vel skipulagða
3- ja herbergja 85 fm íbúð á 2.hæð ásamt sér
stæði í bílageymslu. Verð 17,95 millj.

Í einkasölu björt og falleg 80,5fm. 3ja herb. íbúð
í góðu fjölbýli með lyftu. Sérgeymsla, þvottahús í
íbúð, góðar svalir og stutt í þjónustu. Góð staðsetning! Laus strax! Verð. 19,5millj

Glæsileg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja
75,5 fm. endaíbúð á 2 hæð á þessum vinsæla
stað. Íbúðin var endurnýjuð fyrir ári síðan. Ný
eldhúsinnrétting, gólfefni, rafmagn og hljóðeinangrandi gler. verð 15,9 mill. (4490)

Vorum að fá í sölu stórglæsilega þriggja herbergja “penthouse íbúð” á þessum vinsæla stað.
Parket og flísar eru á gólfum. Hér er hátt til lofts
og vítt til veggja. Verð 19,9 millj.

Furugrund 3ja herb.

Hraunbær 3ja herb.

Möðrufell 3ja herb

Njálsgata 3ja herb. sérh.

Furugrund 4ra herb.

Glæsileg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja
íbúð á 1 hæð, ásamt aukaherbergi í kjallara, sem
hefur verið leigt út. Húsið er mikið endurnýjað
og Steniklætt. Verð 14,5 mill. (4486)

Í einkasölu 79,2fm. 3ja herb. íbúð á 4.hæð, mikið og fallegt útsýni. Fallegar gönguleiðir í nágrenninu, gott skipulag eignar. Sérgeymsla og
sérmerkt bílastæði. Laus strax! Verð: 12,5millj

Vorum að fá í einkasölu lítið en huggulegt sérbýli
á þessum góða stað. Tvö svefnherb. Nýlegir
gluggar og yfirfarið þak. Verð 12,5 millj. (4477)

Mjög falleg og snyritleg 4ra herb. 85 fm íbúð á 3.
hæð í góðu lyftuhúsi, ásamt sérstæði í bílahúsi.
Góð staðsetning. Eign sem vert er að skoða
strax. Verð 19,9 millj. (4496)

Rauðhamrar 4ra herb.

Daggarvellir 4ra herb.

Laufengi 4ra herb.

Vorum að fá í sölu glæsilega 112 fm fjögurra herbergja íbúð á 2.hæð á þessum eftirsótta stað.
Sér þvottahús er í íbúð. Rúmgóð herbergi. Frábært útsnýni. Hér er öll þjónusta við hendina og
gott að búa. Verð 21,9 millj. Laus strax!

Í einkasölu glæsileg 111,6fm 4ra herb. íbúð með
stórkostlegu útsýni, hornsvalir, sérbílastæði og
lyfta. Eignin er á fjórðu hæð, sérinngangur af
svölum. Gólfefni vantar að stærstum hluta. Ein
best staðsetta eignin á Völlunum! Verð 24,5millj.

Sérlega falleg og snyrtileg 98,9 fm íbúð á 2. hæð
með sérinngang af svölum.Skiptist m.a. í þrjú
góð svefnherbergi og rúmgóða stofu m/suður
svölum.Stæði í opnu bílskýli fylgir. Verð 19,3
millj.

Suðurgata sérhæð

Stóragerði Þríbýli

Sogavegur einbýli

Fiskislóð sumarhús

Vorum að fá í sölu gullfallega 77 fm efri hæð í tvíbýli á þessum eftirsótta í miðbænum. Hæðin er
þriggja herbergja íbúðinni fylgir stórt aukaherbergi í kjallara með góðum leigumöguleika. Verð
15,9 millj.

Í einkasölu falleg 102,1fm. 3ja herbergja íbúð í
skemmtilegu þríbýli, sérinngangur í eignina.
Eignin er töluvert endurnýjuð, aðeins niðurgrafin
en gluggar á þrjá vegu gera hana mjög bjarta.
Verð 19,9millj

Vorum að fá í sölu fallegt gamalt einbýlishús á
þessum eftirsótta stað. Verð 25,9 millj.

Erum með í sölu þetta fallega 45fm sumarhús.
Húsið er fullbúið að utan, panelklætt og með
parketi á gólfum að innan. Svefnloft. Húsið er tilbúið til flutnings á draumalóðina þína. Verð 5,5
millj. (4360)

Björt, falleg og vel um gengin, 3ja herbergja 77,1
fm. íbúð á annari hæð í litlu tveggja hæða fjölbýli, á þessum vinsæla stað. Ljósar flísar á stofu,
eldhúsi, rúmgóðri forstofu, svefnherbergisgangi
og baði Ljós dúkur á herbergjum. Trérimlagardínur 50 mm. í öllum gluggum fylgja. Íbúðin er
nýlega máluð. Laus fljótlega Verð 16,3 mill.

Dvergabakki 4ra herb.

Í einkasölu mikið endurnýjuð 84fm. 4ra herb.
íbúð, björt og falleg eign. Stutt í verslun og þjónustu. Hér þarf bara að flytja inn, allt í toppstandi
og þvottavél, ísskápur og uppþvottavél geta fylgt.
Sjón er sögu ríkari! V. 15,9millj.

Vorum að fá í einkasölu fallega 76,3fm íbúð á
jarðhæð með sér garði. Allir skápar og innr. upp
í loft. Hús ný tekið í gegn að utan og í góðu
standi. Laus strax! Verð 15,9 millj. (4483)

Þúfubarð 4ra-5 herb.

Vorum að fá í sölu gullfallega fimm herbergja
endaíbúð á 1.hæð á þessum eftirsótta stað. Sér
þvottahús. Verð 19,7 millj.

Þarabakki atv.húsn.

Skrifstofuhúsnæði sem skiptist í tvö samhliða
rými alls 192 fm. Húsnæðið er mjög snyrtilegt
og vel innréttað og hentar vel þeim sem vilja
vera í göngufæri við þjóustuna í Mjóddinni. Í
húsinu er bankastofnun. Verð 22,5 millj (4511)
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Viggó
Guðný

Soffía Ingvar

Gunnar
Halla

Júlíus

Þóra

Þórarinn

Halldór

Bjarni

TIL LEIGU
BOLHOLT GUESTHOUSE
Til leigu í allt að mánuð, fullbúið stúdíóherbergi með sér eldhúsi og baði. Allt
nýtt. Allur búnaður til staðar. Hringið
inn til að fá nánari upplýsingar.
VERÐ:
Dagur:
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Ertu að hugleiða endurfjármögnun?

Verðmetum samdægurs.

Mjög
gott ca 250 fm, 2ja íbúða endaraðhús á
þessum vinsæla stað. Aðalíbúð er með
fjórum herbergjum og tveimur til þremur
stofum og innbyggðum bílskúr, samtals ca.
200 fm. Á jarðhæð er ca 50 fm. 2ja herb.
íbúð með sér inngangi. VERÐ 42,7 millj.

LANGAMÝRI - 800 SELF. Í byggingu, vönduð 4ra herb. raðhús á einni hæð,
með innbyggðum bílskúr, samtals 151,7
fm. Baðherb. fullbúið. Þvottahús m/ innréttingu. VERÐ 19,2 millj.

HRINGBRAUT - 220 HFJ. Falleg
4ra herb. 101,1 fm íbúð á 2.hæð í góðu þríbýlish. Flísar og parket á gólfum. Nýlega
uppgert eldhús og baðherbergi. Vel skipulögð og búið að endurnýja mikið af lögnum
og öðru. VERÐ 21,9 millj.

FURUGRUND - 200 KÓP. Falleg
4ra herb. á 3.hæð í fallegu lyftuhúsi. Stórt
stæði í bílskýli 23,8 fm. Suðursvalir. Stutt í
Fossvoginn, útivist og gönguleiðir. Stutt í
alla þjónustu. VERÐ 19,9 millj.
3JA HERB.

FÍFUSEL - 109 RVK. Rúmgóð 115,8
fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.
Björt íbúð með suður svölum, þvottahús
innan íbúðar. Góð íbúð í barnvænuhverfi,
stutt í alla þjónustu.VERÐ 17,8 millj.

ÖLDUGATA - 101 RVK. 93,5 fm 4ra
herb. íbúð á jarðhæð. Íbúðin er skráð 71,3
fm, geymsla 7,2 fm og risloft 15 fm. Eignin
er u.þ.b. tilbúin til innréttinga. Gott tækifæri
fyrir laghenta. Innréttaðu eftir eigin höfði
íbúð á einum besta stað í miðbænum.
VERÐ 16,5 millj.

RAUÐAGERÐI 52 - 108 RVK Falleg 3ja herb. 61 fm íbúð í kj. í fallegu þríbýlishúsi. Sérinngangur. Góður garður. Parket
á gólfi og flísar. Róleg gata og góð staðsetning. Íbúðin getur losnað fljótlega.
VERÐ 12,9 millj.
BREIÐAMÖRK - 810 HVERAGERÐI. Skemmtilega hönnuð 93,4 fm
óinnréttuð íbúð á jarðhæð í blönduðu húsi.
Lofthæð íbúðar 2,7 m. Hentar vel fyrir fatlaða. Verð er miðað við ástand eignarinnar í
dag en hægt er að fá hana lengra komna.
VERÐ 13,2 millj.

Hraunbær - 110 Rvk. Góð 2ja herbergja 54,4 fm. íbúð á jarðhæð í 3ja hæða
fjölbýli. Eikarparket á gólfum. Stutt í alla
helstu þjónustu VERÐ 11,2 millj.

BREKKUHÚS - 112 RVK.

GÓÐ
FJÁRFESTING.159,4 fm atvinnuhúsnæði í
hús í útleigu með framtíðar leigusamning,
þar sem eftir eru átta ár. VERÐ 24,5 millj.

herb. íbúð á 1. hæð ásamt 27,7 fm bílskúr á jarðhæð, samtals
139,1 fm. Átta íbúðir eru í húsinu. Tvö rúmgóð barnaherbergi,
bæði með skápum. Flísalagt gólf í anddyri, þvottahúsi, baðherbergi og bílskúr. VERÐ 26,5 millj.

Heilsárshús og land til sölu aðeins 50 mín
frá Rvk.. Rétt hjá Hellu eru tvö hús, 56 m2
og c.a. 35 m2, eða um 90 m2 - Samb. sólpallar. eru c.a. 200 m2 - Mjög gott nýtt
gerði með tökubás - stórt bílaplan - Heitt
vatn í báðum húsum og gert ráð fyrir heitum potti , landið er 25 hekt. graslendi og
ræktað að hluta. Byggingar. er á landinu.
Verð 26.mkr. - Áhvílandi c.a. 14 mkr. á
góðum kjörum.

LÓMASALIR - 201 KÓP

Sérverönd. Glæsil. ca. 100 fm.
3ja herb. íb. í 4ra hæða fjölb. með lyftu. Íb. Jatoba parket er á
íbúðinni . Stæði í upph. bílgeymslu. Sérinng. af svölum. Sólríkur
garður og gott skjól. VERÐ 22,9 millj.

DAGGARVELLIR - 220 HFJ. Ný
og glæsileg 3ja 106 fm íbúð á 2.hæð með
sérinngangi af svölum. Skilast fullbúin án
gólfefna. Þvottahús í íb. VERÐ 19,8 millj.

SKIPHOLT-105 RVK. Þrjú verslunarrými til sölu í húsi sem er allt ný standsett.
Rýmin eru frá 77,8 - 99,6 fm. Skilast rúmlega fokheld með rafmagnstöflu og aðgengi að pípulögnum. Miklir möguleikar í
boði og hægt að hanna rýmin eftir eigin
höfði. Góð staðsetning við eina fjölförnustu
götu í Reykjavík. VERÐ FRÁ 13.0 millj.

SUMARBÚSTAÐIR
AKUREYRI - VAGLASKÓGUR

SVÖLUÁS - 220 HFJ. Sérlega glæsileg 4ra herb. íbúð á frábærum útsýnisstað.
Vandaðar innréttinga og Lúmex lýsing.
Flísar og parket á gólfi. Vestursvalir og
toppeign í alla staði. VERÐ 25,0 millj.

SKIPHOLT - 105 RVK. 3ja herb.
penthouse íbúð á tveimur hæðum, 143,9
fm. Hægt er að fjölga herbergjum. Eignin
skilast fullbúin án gólfefna. Innréttingar úr
kirsuberjavið. Tvennar svalir. Lyftuhús. Sérinngangur af svölum. Stæði í bílskýli.
VERÐ 32,5 millj.

SELVOGSGATA - 220 Hfj. Góð 2ja
- 3ja herb. íbúð 58,1fm. á 2. hæð. Parket og
flísar á gólfum. Geymsla í kjallara er nýtt
sem auka herbergi og er skráð 14,9 fm.
Stutt í alla helstu þjónustu. VERÐ 11,3
millj.

2JA HERB.
SKIPHOLT-105 RVK.

Glæsileg 2ja
herb. 93,5 fm. íbúð á 2. hæð, án gólfefna í
lyftuhúsi sem er ný standsett. Sérinng. af
svölum. Eikarinréttingar og glæsileg stáltæki eru í íbúðinni. Sérmerkt stæði fylgir og
sér geymsla. Húsið er klætt að utan með áli
og báruðu alusinki. Frábær staðsetning.VERÐ 20,5 millj.

NAUSTABRYGGJA - 110 RVK.

4ra herb. sérhæð m/ sérinngangi og sérbílastæði. Þrjú herbergi. Geymsluris yfir
íbúð. Frábært staðsetning og fallegt hús.
VERÐ 22,9 millj.

VIÐARHÖFÐI - 110 RVK. Um 392
fm iðnaðarhúshæði sem skiptanlegt er í
þrjú bil. Grunnflötur 353 fm. Tvennar innkeyrsludyr, ca 4 m háar. Lofthæð rýmis
tæpl. 5 m. VERÐ 42,0 millj.
JAFNASEL - 109 RVK. Gott 337 fm
atvinnuhúsnæði með innréttingum og
tækjum fyrir veitingarekstur. Var sportbar.
VERÐ 38,0 millj.

ÞORLÁKSGEISLI - 113 RVK. Mjög góð 111,4 fm, 4ra

4RA HERB.
BARMAHLÍÐ - 105 RVK. 110,1 fm

DALSEL - 109 RVK. Rúmgóð og
snyrtileg 2ja herb. 75,1 fm íbúð á 3. hæð,
ásamt stæði í bílskýli. Rúmgott svefnherbergi. Baðherbergi m/ tengi f. þvottavél og
þurrkara. Parket á stofu. Frábært útsýni.
VERÐ 12,9 millj.
ATVINNUHÚSNÆÐI

glæsilegt 365 fm einbýlishús auk 58 fm
tvöf. bílskúrs. Fimm svefnherb. og fjórar
stofur. Garðskáli. Möguleiki á að skipta
upp í tvær íbúðir. Sérlega vönduð og falleg
eign. VERÐ 37,0 millj.

Stórglæsileg 6 herb. 190,9 fm íbúð, að
hluta til á tveimur hæðum. Mikil lofthæð og
stórir gluggar. Fjögur svefnherbergi.
Tvennar svalir. Glæsileg eldhússinnrétting
og gaseldavél með áfastri viftu, granít á
bekkjum. Allar innréttingar og hurðir úr
hlyn. Gólfefni VERÐ 39,0 millj.

2.200 kr. pr. dag

Fyrir ákveðinn fjársterkan kaupanda, ca 120+ fm íbúð með útsýni og bílgeymslu
miðsvæðis í Reykjavík. Skilyrði er að lyfta sé í húsinu og helst að um eftstu hæð sé að
ræða. Áhugasamir hafi samband við Ingvar, s: 822-7300 eða Höllu, s: 824-5051.

HÖRÐUVELLIR - 800 SELF. Stór-

HÆÐIR

3.200 kr. pr. dag

2–4 vikur:

Höfum í einkasölu glæsilega penthouse íbúð á 2. hæðum með frábæru útsýni í
miðborg Reykjavíkur. Allar innréttingar, tæki og gólfefni af vönduðustu gerð.

EIGNIR VIKUNNAR

BREKKA - RANGÁ - HELLA

1–2 vikur:

NÝTT OG SPENNANDI
PENTHOUSE – 101 RVK

AUSTURSTRÖND - 170 SELTJ.
Skemmtileg 50,8 fm 2ja herb. íbúð ásamt
stæði í lokuðu bílskýli. Baðherb. flísalagt í
hólf og gólf, sturtuklefi. Parket á gólfum.
Frábært útsýni til norðurs. VERÐ 14,5
millj.
BJARKARHEIÐI - 810 HVG. Aðeins 4 hús efitr! Glæsileg steinsteypt
raðhús á einni hæð, ca 140 fm. Innb. bílskúr. Húsin skilast fullbúin með/eða án gólfefna. Vandaðar innréttingar. Suður garður,
frágenginn. Sérbýli á verði 4ra herb. íbúðar
í Rvk. VERÐ frá 19,9 millj.

5.000 kr. pr. dag

VIÐ LEITUM AÐ....

SÉRBÝLI

HELGUBRAUT - 200 KÓP.

6.500 kr.

1–7 dagar:

DAGGARVELLIR - 220 HFJ.

Ný
og glæsileg 4ra herb. 110 fm íbúð á 2.hæð
með sérinngangi af svölum.. Skilast fullbúin án gólfefna. Vandaðar innréttingar.
Þvottahús í íb. VERÐ 20,5 millj.

DAGGARVELLIR - 220 HFJ. Fullbúin án gólfefna. 4ra herb. 93,8 fm íbúð á
2. hæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í bílageymslu. Kirsuberjainnréttingar. Til afhendingar nú þegar. VERÐ 19,7 millj.

ESKIHLÍÐ - 105 RVK. Mjög falleg og
björt 64,0 fm íbúð í kj. í fallegu fjölbýli. Hús
allt viðgert og allar lagnir nýjar. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf og fallegt nýlegt
parket á gólfum. Toppíbúð á frábærum
stað. Góð sameign og garður. Geymsla
ekki í fm tölu íb. VERÐ 13,5 millj.

HEIÐARHOLT - 230 KEF. Góð 65,0
fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð. Opið og
bjart eldhús. Þvottahús á hæðinni. Þennan
aðila vantar 3ja herb. í Heiðarholti. VERÐ
7,8 millj.

OP IÐ SU N N U DAGA F RÁ KL. 12.00 - 14.00

Vel staðsettur sumarbústaður í Lundskógi.
Húsið er fullbúið og selst með húsgögnum
utan persónulegra muna. Í bústaðnum eru
tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús
með góðri innréttingu. Yfir svefnherbergjahluta er um 27 fm. svefnloft sem er ekki
innifalið í stærðarskráningu. Úr stofu er
gengið út á stóran pall. Lóð er stór og á
henni er m.a. róla.

SUMARHÚS

- Heilsárs sumarhús á
tveimur hæðum, ca. 70 fm. Tveir kvistar,
Svalir, Tvö býslög og sólpallur. Húsið er í
smíðum en hægt er að afhenda það með
stuttum fyrirvara. Húsið afhendist á mismunandi byggingarstigum. Fullfrágengið
með gólfefnum. VERÐ 10,5 millj.

HEILSÁRSHÚS - MIÐHÚSUM ,
Skógarhólf 5, fyrir neðan Þjóðveg. Rétt við
Úthlíð og þar er : Golfvöllur, veitingahús,
bar, verslun, bensínstöð ofl. Milli Laugavatns og Geysis. 78 fm. hús. Heitur pottur
er á verönd. Verönd er eingöngu lokið
framan við hús, ca 70 fm.
VERÐ 14,5 millj.
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fyrir þig!

ÁLFKON U HVARF 29–31

aðeins 3 eftir

Frábær staðsetning, stutt í Heiðmörk, Elliðarvatn og aðra útivist.
Tvær 3ja herb. ca 96 fm ásamt stæði í bílageymslu. VERÐ 18,9 millj.
Ein 4ra herb. ca. 128 fm ásamt stæði í bílageymslu. VERÐ 24,9 millj.
Í einkasölu hjá Akkurat ehf fasteignasölu.

Mjög vandaðar 3–4 herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu. Húsið er 3. hæða
lyftuhús með sérinngangi af svölum með glæsilegu útsýni af svölum yfir Elliðavatn.
Íbúðirnar skiptast í anddyri, gang, rúmgóð svefnherbergi með eikar fataskápum,
glæsileg baðherbergi með baðkari, flísalögð uppí 2,10m. Eldhús með
eikarinnréttingum upp í loft og tækjum úr burstuðu stáli. Stór stofa. Þvottahús með
ræstivaski. Geymsla í sameign. Að innan skilast íbúðirnar fullbúnar án gólfefna en
þó verður baðherbergi flísalagt, innihurðir verða úr eik. Afhending maí 2005.

4 herbergja íbúð

3 herbergja íbúð

HEIÐARGERÐI 1-3
VOGAR VATNSLEYSUSTRÖND
2JA, 3JA OG 4RA HERBERJA ÍBÚÐIR
•
•
•
•
•
•
•

Sérinngangur í allar íbúðir.
Sérþvottahús í íbúðum
Sérgeymsla í íbúðum
Sérafnotaréttur af lóð eða suðursvalir.
Vandaðar innréttingar úr eik HTH
Falleg og vönduð tæki: Keramikhelluborð
Fullbúnar án gólfefna.

Vogar á Vatnsleysuströnd er vinalegt bæjarfélag. Aðeins 15 mín til Hfj. Mikil menningar- og
íþróttastarfsemi. Nýlegt íþróttahús og sundlaug. Góður skóli og leikskóli.
VERÐ 10,9 MILLJ. – 16,1 MILLJ. - 80% LÁN FRÁ LÁNASTOFNUN.

OP IÐ SU N N U DAGA F RÁ KL. 12.00 - 14.00

Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is
viðskiptafr. MBA

Eðvarð
Ólafur
Jóhannsson
Matthíasson
Ólafur
Jóhannsson
edvard@draumahus.is
olafur@draumahus.is
olafur@draumahus.is
löggildur
löggiltur leigumiðlari
leigumiðlari
rekstrarfræðingur

Brynjólfur Hjartarson
brynjolfur@draumahus.is
hdl, löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is
sölumaður

Atli Rúnar Þorsteinsson
atli@draumahus.is
sölustjóri

Eðvarð
EðvarðMatthíasson
Matthíasson
Eðvarð
Matthíasson
edvard@draumahus.is
edvard@draumahus.is
edvard@draumahus.is
löggildur
löggiltur
leigumiðlari
leigumiðlari
löggildur
leigumiðlari
sölumaður

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is
sölumaður

2ja herbergja

3ja herbergja

3ja herbergja

4–5 herbergja

4–5 herbergja

4–5 herbergja

Álfaborgir - 112 Rvk

Furugrund - 200 Kóp

Krummahólar - 111 Rvk

Ásbraut - 200 Kóp

Gnoðarvogur 104-Rvk

Stuðlasel - 109 Rvk

15.900.000
14.600.000

15.900.000

Góð 2ja herb. 67 fm íbúð á 2. hæð með
sérinngangi og ágætis útsýni. Frábær
staðsetning.

Falleg 3ja herb. 78 fm íbúð á 2. hæð í vel
viðhöldnu fjölbýli með góðum suðursvölum.

Mjög falleg og nánast algjörlega endurnýjuð 3ja herb. 81 fm íbúð á 3. hæð í
lyftuhúsi auk 24 fm stæðis í lokuðu bílskýli. Gríðalega mikið og fallegt útsýni.
Stórar svalir.

Frostafold - 112 Rvk

Hagamelur - 107 Rvk

Kötlufell - 111 Rvk

16.400.000
14.500.000
Góð 2ja herb. 70,7 fm íbúð á 2. hæð í mjög
snyrtilegu fjölbýli með lyftu. Þvottahús
innan íbúðar.

Virkilega björt og falleg 3ja herb (skráð
2ja) 73 fm kjallaraíbúð með sérinngangi í
fjórbýli. Gegnheilt eikarparket og ný innrétting á baðherbergi. Fallegur garður og
hiti í stéttum.

13.900.000
Mjög snyrtileg og góð 3ja herb. 84,6 fm
(þar af 5,8 fm geymsla) íbúð á 3. hæð í
klæddu fjölbýli. Frábært útsýni úr eldhúsglugga og herbergjum.

17.300.000
90,8 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
ásamt óskráðri geymslu á góðum stað í
Kópavogi. Búið er skipta um lagnir að
mestu og skólp.

Birkimelur - 107 Rvk

21.900.000
Afar skemmtileg 3ja herb. íbúð á 1. hæð
auk herbergis í kjallara með aðgangi að
salerni, alls 106,6 fm.

15.900.000
Góð 80,2 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í vel viðhöldnu fjölbýli. Sérinngangur og vel skipulögð eign

Háaleitisbraut - 108 Rvk

18.900 000
Björt og falleg 4ra herb. 116,6 fm íbúð á 4.
hæð í góðu fjölbýli á þessum vinsæla
stað.

22.500.000
Falleg 5 herb. 112,8 fm neðri sérhæð í
tvíbýli auk 12 fm geymslurými. Góð eign á
friðsælum stað.

Vallengi - 112 Rvk

24.600.000
Björt og falleg 5 herbergja, 111 fm endaíbúð með sérinngangi á annari hæð í litlu
fjölbýli. Stutt í skóla og alla þjónustu!

Rað- og parhús
Laufrimi - 112 Rvk

Hagamelur - 107 Rvk

14.700.000

18.700.000

67 fm. 2ja herbergja íbúð á 1. hæð með
sérinngangi og sérgarði og ágætis
útsýni yfir borgina. Íbúðinni fylgir stæði í
opnu bílskýli. Eignin er laus.

Falleg 3ja herb. 79,6 fm endaíbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýli. Baðherb. nýlega
standsett. Frábær staðsetning í Vesturbænum.

Vífilsgata - 105 Rvk

Hraunbær - 110 Rvk

Reykás - 110 Rvk

Mjög góð 2ja herb 69 fm íbúð á 1. hæð í
vel viðhöldnu fjölbýli auk sérgeymslu.

23.500.000

24.900.000

Mjög björt og falleg 3ja herb. 69,6 fm íbúð
í kjallara í virðulegu og fallegu þríbýli.
Sérinngangur og stórir gluggar.

89,4 fm. raðhús auk 19,3 fm. bílskúrs.
Samtals 108,7 fm. Eignin er í góðu ásigkomulagi, með nýju eldhúsi og ágætu
útsýni. Nýr pallur er í garði. Góð staðsetning Eignin afhendist með haustinu.

Góð 6 herb. 138,6 fm íbúð á 3. og 4. hæð í
fjölbýli. 4 svefnherb. og tvær stofur. Bílageymsla í sameign. Eikarinnréttingar og
ný tæki í eldhúsi. Gegnheil eik á gólfum í
stofu og holi.

Túngata - 101 Rvk

Flúðasel - 109 Rvk

Leirubakki - 109 Rvk

14.700.000

Blikaás - 221 Hfj

39.900.000
Einstaklega fallegt 7 herb. 200,4 fm parhús á tveimur hæðum þ.a. 28,7 fm bílskúr.
Vandaðar innréttingar úr kirsuberjavið.
Góðar suðvestursvalir, útsýni og sólpallur.

Brekkubær - 110 Rvk

17.900.000

42.900.000

65 fm. 3ja herbergja íbúð á 3. hæð með
vestursvölum og ágætu útsýni.

4-5 herb. 99,4 fm íbúð á 1. hæð auk ca 11
fm íbúðaherb/geymslu í kjallara og 32,2
fm stæðis í lokaðri bílageymslu.

118,9 fm. 5 herbergja íbúð á 2. hæð með
suð-vestursvölum og ágætu útsýni. Á
hæðinni eru 3 svefnherbergi og svo er
aukaherbergi í kjallara á lokuðum gangi
með aðgangi að baðherbergi með sturtu.

Gott endaraðhús á þremur hæðum auk
sérstæðs bílskúrs skráð alls 244,5fm.
Húsið er að sögn eig. 279 að meðtöldum
bílskúr sem er 22,9 fm. Möguleiki að gera
auka íbúð.

Hringbraut - 220 Hfj

Þórufell 111-Rvk

Fornhagi - 107 Rvk

Ljósheimar - 104 Rvk

Flúðasel - 109 Rvk

12.900.000

Virkilega góð 3ja herb. 76,8 fm íbúð á
jarðhæð með sérinnganig í tvíbýli. Góður
garður. Vel staðsett eign og skemmtilega
skipulögð.

3ja herbergja
Bogahlíð - 105 Rvk

Hvammabraut -220 Hfj

56 fm. 3ja herbergja kjallaraíbúð með
sérinngangi í námunda við miðbæinn.
Eignin er mikið uppgerð m.a. skólp, rafmagn og lagnir endurnýjað. Stutt í alla
þjónustu og 5 mín. gangur í miðbæinn.

14.800.000
13.900.000

Brekkubyggð - 210 Gbæ

13.500.000

12.900.000
Góð 2ja herb. 54,3 fm íbúð á 1. hæð í litlu
fjöllbýli. Ný standsett baðherb. flísalagt
með hita í gólfum og upph. salerni. Nýjar
rafmagnslagnir í íbúð.

Skaftahlíð - 105 Rvk

14.200.000
Einstaklega falleg 78 fm. 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Nýlega
standsett baðherbergi og eldhús.

17.900.000

19.900.000

17.900.000

Virkilega góð 4ra herb. 89,6 fm endaíbúð
á 2. hæð í vel viðhöldnu fjölbýli á frábærum stað í Vesturbænum. Mjög gott
útsýni á þrjá vegu úr íbúðinni.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra
herb (2 svefnherb.) 99,1 fm íbúð á 6. hæð
í góðu lyftuhúsi. Allt nýtt í eldhúsi og
baði. Húsvörður. Frábært útsýni yfir
borgina.

Furugrund - 200 Kóp

Stóragerði - 108 Rvk

34.900.000
Mjög gott raðhús á þremur hæðum með
möguleika á aukaíbúð á neðstu hæðinn.
Húsið er alls 227,3 með 6 svefnherb. og 3
stofum.

4–5 herbergja
Kristnibraut - 113 Rvk

Austurberg - 111 Rvk

17.500.000
16.900.000

22.900.000

Vel skiptulögð og björt 3ja herb. 81,6
endaíbúð á 2. hæð auk um 3,5 fm sér
geymslu í kjallara. Frábær staðsetning!

Virkilega glæsileg 3ja herb. 103 fm íbúð á
jarðhæð í fjölbýli. Gengheilt eikarparket
og eikarinnréttingar.

93,4 fm. 4ra herbergja íbúð á 4. hæð með
suðursvölum og góðu útsýni. Nýleg eldhúsinnrétting og skápar. Íbúðinni fylgir
17,9 fm. bílskúr sem er í útleigu. Samtals
eru það 111,3 fm

25.300.000

19.500.000
Einstaklega falleg 3ja herb. 87,8 fm endaíbúð ásamt 23 fm íbúðarherbergi í kjallara með aðgang að baðherbergi alls
110,8 fm.

Hólaberg - 111 Rvk

19.900.000
95,1 fm. 4ra herbergja íbúð á 1. með hæð
á góðum stað.

Endaraðhús sem er 5 herb. 128,2 fm á
tveimur hæðum með góðum suðurgarði.
Staðsett á sérlega rólegum og barnvænum stað.

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is
þjónustustjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
ljósmyndari

Bergur Þ. Steingrímsson
bergur@draumahus
fjármálastjóri

Guðrún Elíasdóttir
gudrunel@draumahus.is
ritari/skjalaumsjón

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus
ritari/skjalaumsjón

Rað- og parhús

Rað- og parhús

Einbýli

Einbýli

Einbýli

Einbýli

Réttarholtsv. - 108 Rvk

Þorláksgeisli - 113 Rvk

Giljasel 109-Rvk

Ísalind - 201 Kóp

Miðhús - 112 Rvk

Vesturberg - 111 Rvk

39.900.000

Fallegt 4ra herb. 115 fm endaraðhús á
tveimur hæðum auk kjallara. Garður í hásuður og nýlegur góður sólpallur.

Mjög vel skipulagt 200 fm parhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Frábær staðsetning innarlega í botnlanga og gott
útsýni. Eignin afhendist rúmlega tilbúin
til innréttinga.

Svöluás - 221 Hfj

Mávabraut - 230 Kef

23.900.000

39.900.000
Mjög fallegt 5 herb. 194,4 fm parhús á
tveimur hæðum , þar af 30,9 fm innbyggður bílskúr. Allar innréttingar úr
kirsuberjavið.

45.900.000.
Einstaklega fallegt 237,5 fm. einbýli á
tveimur hæðum með 41,1 fm. innbyggðum bílskúr á frábærum stað í enda á
botnlangagötu með einstöku útsýni yfir
borgina.

Holtsbúð - 210 Gbæ

54.900.000
Stórglæsilegt og mjög sérstakt 232,7 fm
einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Séríbúð á neðri hæðinni.

Kríunes 210-Gbæ

43.000.000

Gott einbýli á þremur pöllum auk sérstæðs bílskúrs. Húsið er 6 herb og 187 fm
og bílskúrinn er 29,2,

Skógarhjalli - 200 Kóp

Asparhvarf 203 - Kóp

59.000.000
18.500.000
Mjög gott og þó nokkuð endurnýjað 5
herb. 131,5 fm raðhús á 2 hæðum auk bílskúrs sem er sérstæður og 35,3 fm.

Fallegt 425,3 fm einbýlishús með 58 fm
innbyggðum bílskúr. Sér 3ja herb. 115 fm
íbúð með sérinngang í kjallara. Húsið
stendur á 1070 fm lóð á besta stað í
Garðabæ.

34.500.000

Glæsilegt og vel viðhaldið 5 herb. einbýli
á tveimur hæðum auk bílskúrs, alls 210
fm. Falleg gróin lóð og afgirtur pallur.

35.700.000
75.000.000
Einstaklega glæsilegt 366,8 fm einbýli á
2 hæðum með 42,3 fm innbyggðum bílsskúr. Húsið er allt hið glæsilegasta og er
í afar góðu ástandi.

57.000.000
Einstaklega fallegt 7 herb. 214 fm einbýli
á skjólgóðum og fallegum stað í Suðurhlíðum Kópavogs.
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Stórglæsilegt 6 herb. 237 fm einbýlishús
á tveimur hæðum. Húsið skilast fullfrágengið að utan, lóð verður fullkláruð.
Rúmlega fokhelt að innan, þar sem búið
er að einangra þak.
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Hús Verslunarinnar · Kringlunni 7 · 103 Reykjavík
Sími 534 4400 · Fax 534 4410 · www.hbfasteignir.is

NJARÐARGATA - MIÐBORG
2JA HERB.

Valdimar Óli
Þorsteinsson
Sölufulltrúi
822 6439

Kristinn R.
Kjartanssson
Sölufulltrúi
897 2338

Hrafnhildur Bridde
Lögg. fasteignasali
821 4400

Teitur Lárusson
Sölufulltrúi
894 8090

12,9 MILLJ.

*Stærð íb. 45,5 fm
*Sameiginl.inng.og garður
*Sólpallur í garði - útg.úr eldhúsi
*Stórt oipð eldhús m/ nýl. innnrétt.
*Sér geymsla og sameiginl.þvottahús
*Stutt í alla þjónustu og skóla

✆ 894-8090

VÍFILSGATA
10,9 MILLJ.

*Íbúð 37,8 fm
*1.hæð, sameiginl.inng.
*Gott skipulag, nýl.pastparket á gólfum
*Rósettur í loftum,trérimlagluggatjöld
*Sér geymsla - sameiginlegt þvottahús
*Stutt í alla þjónustu og skóla

✆ 894-8090

Teitur Lárusson

2JA HERB. ÍBÚÐA

21,5 MILLJ.

* 2JA HERB. STUDÍO ÍB. Í KJALLARA
* Stærð íbúðar 85,1 fm
* Sameiginl inng.og garður
* Sér inng.í studío íbúð
* Gott skipulag í báðum íbúðunum
* Stutt í alla þjónustu og skóla

✆ 894-8090

Teitur Lárusson

Teitur Lárusson

Sigríður Hvönn
Kristján Axelsson
Pétur Kristinsson
Karlsdóttir
Sölufulltrúi
Löggiltur fasteignasali
821 4404
Löggiltur verðbréfamiðlari Sölufulltrúi
692 1010
893 9048

Kári Kort
Sölufulltrúi
892 2506

Okkar metnaður
þinn hagur

SJARMERANDI ÍBÚÐ Í GRÓNU HVERFI
HRAUNBÆR,110 RVK

HRINGBRAUT - LAUS !!
MEÐ LEIGUMÖGULEIKA.

18.MILLJ.

* 75fm + bílskýli
* Tvö herb. í útleigu
* 43 fm risíbúð m/svölum
* Verið er að setja lyftu í húsið
* Stutt í alla þjónustu
* Laust

✆ 692-1010

EFSTASUND

✆ 892-2506

ASPARFEL
2JA HERB - 2.HÆÐ.

26,8 MILLJ.

✆ 892-2506

Sigríður Hvönn

3JA HERB.

18,9 MILLJ.

*86 fm sérhæð - sérinngangur - sérgarður
*Fallegt eldhús opið inn í stofu
*Sér þvottahús inn í íbúð
*Rólegt hverfi
*Stutt í skóla
*Glæsileg og sjarmerandi íbúð

✆ 894-8090

Kári Kort

FAXABRAUT, KEFLAVÍK
10,6 MILLJ.

* Hol m/fataskáp,dúkur á gólfi.
* Eldhús m/eldri innréttingu.
* Baðherbergi m/flísum.
* Þvottaherbergi á hæð.
* Sérgeymsla í kjallara.

STARENGI, GRAVARVOGI

SÉRHÆÐ
* Mikið endurn.128,8fm sérhæð með risi .
* Hol m/steinflísum,baðh m/sturtukl.
* 3 góð svefnherbergi. Fallegt eldhús
* Stór stofa+borðstofa m/úts.
* Flísalagt baðherb m/baðkari.
* Forkaupsr. að íbúð á hæð.

Hrafnhildur Bridde

16,3 MILLJ.

* Heildarstærð 95,5 fm
* Fallegar innréttingar
* 2 hæð
* 3 .herb
* Stutt í alla þjónustu
* Barnvænt hverfi

Sími 534 4400

✆ 821-4400

BERGSTAÐASTRÆTI
2JA HERB. ÍBÚÐ Í MIÐB.

✆ 894-8090

Kári Kort

BÁSBRYGGJA
RAÐHÚS

✆ 821-4400

8,5 MILLJ.

*71 fm neðri hæð
*Nýleg eldhúsinnnrétt.og tæki
*Rólegt hverfi
*Stutt í skóla
*Snotur og sjarmerandi íbúð

Teitur Lárusson

SJARMERANDI ÍBÚÐ Í GRÓNU HVERFI
38,9 MILLJ.

* HÚS VIÐ SJÁVARKAMBINN
* Hús 203 fm m/innbyggðum bílskúr
* Vandaðar sérsmíðar innréttingar og tæki
* Vinnuaðstaða á jarðhæð
* 3.rúmgóð herbergi
* Afhending fljótt
* Glæsileg eign á sjarmerandi stað

Teitur Lárusson

2JA HERB.

INGÓLFSSTRÆTI , 101 RVK

✆ 692-1010

Hrafnhildur Bridde

34,9 MILLJ.

* Heildarstærð 143,2 fm
* Parket á gólfum
* 5.herb
* 2 baðherbergi
* Stutt í alla þjónustu
* Á besta stað
Sigríður Hvönn

FJÖLDI KAUPENDA
Á SKRÁ SEM LEITA
AÐ RÉTTU EIGNINNI!

RAUÐALÆKUR, LAUGANESINU
2JA HERB. SÉRHÆÐ/KJ.
* Stærð íb.45,7 fm
* Sér inng.- sameiginl.garður
* Gott skipulag, plastparket á gólfum
* Sér geymsla og sameiginl þvottahús
* Lítið eldhús en möguleiki á stækkun
* Stutt í alla þjónustu og skóla

✆ 894-8090

Teitur Lárusson

10,9 MILLJ.

LYNGHAGI

KRUMMAHÓLAR, BREIÐHOLTI
2JA HERB. ÁSAMT BÍLSKÝLI

11,9 MILLJ.

* 33 fm íbúð
* Ósamþykkt
* Jarðhæð
* Rúmgott herbergi
* Eldhúskrókur
* Rólegt hverfi

*Íbúð 49fm og bílskýli 23,8 fm
*SameigiL inng.og garður
*Gott skipulag,opið eldhús
*Sér geymsla
*Útgengt úr íbúðinnni út á grasflöt
*Stutt í alla þjónustu og skóla

✆ 894-8090

STÚDÍÓ-ÍBÚÐ

BÆJARHRAUN, HAFNARFIRÐI
7.MILLJ.

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
* Heildarstærð 108,9 fm
* 4 skrifstofur
* 1 fundarherbergi
* 3 hæð .
* Rúmgóð herbergi
* Góður staður

✆ 692-1010

Teitur Lárusson

Tákn um traust

11,9 MILLJ.

Það sem við gerum fyrir seljendur :
• Skoðum eignina samdægurs
• Verðmetum eignina
• Sýnum sjálf allar eignir á söluskrá
• Opin hús eru í okkar höndum
• Fjármálaleg ráðgjöf
Það sem við gerum fyrir kaupendur:
• Hjálpum þér að finna réttu eignina
• Fylgjum þér að skoða eignir
• Persónuleg þjónusta
• Fagleg ráðgjöf við tilboðsgerð
• Fjármálaleg ráðgjöf.

Sigríður Hvönn

Tákn um traust

555 6669

Valdimar
Gsm 868 8888
valdimar@holl.is

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali

2ja herbergja á svæði 101
Virkilega fín 62,2 fm íbúð við
Leifsgötu á rólegum stað. Íbúðin
snýr að garði í suðvesturátt. Björt
og notaleg með nýju baðherbergi
sem er flísalagt í hólf og gólf.
Geymslan er inn í íbúð og þvottaaðstaða á hæðinni. Allar frekari
uppl. gefur Valdimar á Hóli í síma
868-8888 og Valdimar
Verð 12,5 millj.

555 6669

Valdimar
Gsm 868 8888
valdimar@holl.is

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali

4ra herbergja í Hlíðunum
Virkilega kósý risíbúð við
Drápuhlíð. Frábær eign með
sjarmerandi gluggum. Stofa og
borðstofa liggja saman við
eldhús og hol. Parket í stofu og
holi, korku í eldhúsi. Velkomið
að hringja og fá enn frekari
upplýsingar utan vinnutíma í
síma 868-8888 hjá Valdimar á
Hóli.
Myndir
á
helstu
netmiðlum. Verð 16,9 millj

Laugavegur – 105 Rvík
Ágæt 2ja herb 61,2 fm íbúð með sérinngangi á
jarðhæð ofarlega við Laugarveg. Eldhúsið er nýtt,
á stofugólfum eru flísar, andyrið er mjög stórt og
gefur möguleika á að setja aukaherbergi. Búið er
að skipta um útidyrahurð og glugga sem eru með
þreföldu gleri. Góð íbúð fyrir þá sem vilja búa miðsvæðis í Reykjavík. Verð 12,7 milj.

Engihjalli – 200 Kópav.
Höfum fengið til sölu íbúð á 3ju hæðí lyftuhúsi.
Eldhús með upprunalegri innréttingu, rúmgóð
parketlögð stofa með útgengi á suður svailr. Tvö
svefnherbergi og er annað þeirra með útgengi á
austur svalir. Flísalagt baðherbergi. Verð 15.9 millj.

Espigerði – 108 Rvík
Hraunbær - 110 Rvík
Ágæt 2ja herb. íbúð á neðstu hæð ofarlega við
Hraunbæ. Íbúðin er skráð 3ja herb og er hún
82,6 fm, hægt er að útbúa þriðja herb. ef fólk vill.
Á íbúðinni eru ný gólfefni, parket og dúkur í eldhúsi. Eldhúsið er með upprunalegri en snyrtilegri
innréttingu. Möguleikinn liggur í að færa eldhúsið og gera herb. þar sem nú er eldhús.
Eign sem vert er að skoða, verð 14,9 milj.

Digranesvegur
– 200 kópavogur.

Hraunbær – 110 Rvík
Falleg íbúð með rúmgóðum parketlögðum herbergjum. Stofan er parketlögð einstaklega björt
og falleg með útgengi á suður svalir. Eldhúsið er
flísalagt með sprautulakkaðri innréttingu. Rúmgott flísalagt baðherbergi með baðkari og ljósum
innréttingum. Verð 16,5 milj.

Um er að ræða 169,1 fm raðhús ásmt 30,6 fm bílskúrs og 85 fm óskráðs
rýmis. Eldhús er nýtt, glæsilegt með góðum tækjum flísar á gólfi og
rúmgóður borðkrókur. Nýtt glæsilegt baðherbergi með kari og sturtu.
Þetta er fallegt og vandað endaraðhús með fallegum garði og hita í
plani.

Þórðarsveigur
– 113 Grafarholt
3ja herbergja 88,2 fm íbúð á 1.hæð ásamt 15,4
fm geymslu alls 105,0 fm. og stæði í bílageymslu. Íbúðin skilast fullbúin að innan með
gólfefnum. Verð 21,2 millj.

Reyrengi – 112 Rvík

Sandra 899 4255

Heiðar 693 3356

Reynir 820 2145

Linda 820 0023

Tunguháls -110 Rvík
1692 fm heil húseign á fjórum hæðum. Á fyrstu
hæð er 448,4 fm og í dag nýtt undir myndbandaframleiðslu og skrifstofur. Önnur og þriðja hæð
eru sitthvor 477,4 fm, þriðja hæð er 288,9 fm,
allar nýttar undir skrifstofur. Verð 165,0 millj.

Parhús. Um er að ræða fallegt 226,2 fm parhús við Digranesveg í Kópavogi. Sérstæður 48 fm bílskúr. Á miðhæð er stofa, borðstofa, eldhús og
gestasnyrting. Uppi eru þrjú rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi Niðri
eru tvö stór herbergi, þvottahús sem áður var eldhús og baðherbergi
með sturtu. Hægt er að hafa séríbúð í kjallara, þar er sér inngangur. Fallegur garður og vel við haldið hús. Verð 35,8 milj.

Réttarsel
– 109 Reykjavík

Rúmgóð 5 herb. 118,2 fm íbúð á 5. hæð í góðu
lyftuhúsi. Frábært útsýni, tvennar svalir. Stutt í
alla þjónustu. Verð 23,9 milj.

Falleg og rúmgóð 3ja herb, 82,2 fm íbúð á 2.hæð
í góðu fjölbýli með sérinngangi af svölum. Húsið
var allt tekið í gegn að utan sumarið 2003 og lítur mjög velút. Öll íbúðin er mikið endurnýjuð,
laus strax. Verð 16,5 millj.

Skútuhraun
– 220 Hafnarfj.
Atvinnuhúsnæði við Skútuhraun 2 í Hafnarfirði.
Húsið sem um er að ræða er Stálgrindarhús frá
Butler byggt á steinsteyptri plötu. Húsið var
byggt 1998 og er áfast gamla “Hagvirkis
húsins”. Stálgrindarhúsið er ca. 2500 fm en
þessi hluti þess er 1418 fm með 200,3 fm
milllilofti, eða samtals 1618,3 fm. Verð 90,0 millj.

VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR OKKUR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
KOMUM OG VERÐMETUM EIGNINA
SAMDÆGURS ÁN KOSTNAÐAR OG
SKULDBINDINGAR FYRIR ÞIG !!
Vantar m.a.:
• Einstaklingsíbúð á höfuðborgarsvæðinu
• 2ja - 3ja í 101 Reykjavík
• 3ja herb. íbúð í Smárahverfi – Kópavogi
• 3ja herb. íbúð í lyftuhúsi í Hólunum
• 4ra herb. íbúð í lyftuhúsi með útsýni
• 4ra herb. á svæði 112
• 4ra - 5 herb. á svæði 110 / 113
• Sérbýli í nágrenni við Kópavogsskóla
• 4ra herb. íbúð á Melunum
• Einbýli í Kópavogi
• Einbýli í Hólmakvísl
• Einbýli á Seltj.nesi
• Einbýli í Rimahverfi – Grafarholt

Aðeins tvær íbúðir eftir – www.nytt.is/nybyggingar/thordarsveigur

OPIÐ

mánudaga-fimmtudaga frá kl. 9-18, föstudaga frá kl. 9-16.
Svo er GSM-inn alltaf opinn.

F A ST E I G N A S A L A
Síðumúla 33 - Sími 588 9490 - www.lyngvik.is - lyngvik@lyngvik.is

Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ HÁSKÓLANN
Vorum að fá í sölu góða 25 fm ósamþykkta íbúð á jarðhæð með sér inngangi í fallegu húsi við Reykjavíkurveg. V. 6,9 m.

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

LAUFÁSVEGUR 45
OPIÐ HÚS Í KVÖLD MILLI 17,00 OG 20,00 Páll
og Elsa María taka á móti gestum
Mjög vel staðsetta 170 fm íbúð á tveimur hæðum í fallegu tveggja íbúða húsi við Laufásveg. Efrihæðin skiptist í tvennar stofur, hjónaherbergi og stórt eldhús með
útgengi út í bakgarð, á neðrihæð eru þrjú svefnherbergi og bað. V. 37,5 m

SKIPHOLT - GLÆSILEG ÍBÚÐ
Á TVEIMUR HÆÐUM M/
STÓRUM SVÖLUM OG
ÞAKGARÐI. Um er að ræða 131,2
fm 3ja herbergja íbúð á tveimur hæðum ásamt sér 12,7 fm geymslu, samtals birt séreign 143,9 fm. Tvennar
svalir. Íbúðin er tilbúin til afhendingar
við kaupsamning. V.32,5 m.

BERGSTAÐAST. - HÚS TIL UPPGERÐAR
Um er að ræða íbúða hús á besta stað í Þingholtunum, húsið er 65 fm að grunnfleti. Húsinu
fylgja samþykktar teikningar, þar sem gert er
ráð fyrir tveimur studio íbúðum á jarðhæð og
fjögra herbergja íbúð á efrihæð. Teikningar á
Lyngvík. V.18,0 m.

LANGAGERÐI STÓRT EINBÝLISHÚS/TVÍBÝLI
Húsið er samtals um 380 fm og skiptist þannig: aðalhæð 160 fm, jarðhæð
190 fm og bílskúrinn 33 fm. Aðalinngangur frá götuhæð.Stóra stofur og
innaf þeim borðstofa. Arinn í stofu. Gott útsýni. Eldhús með ágætum innréttingum og borðkrók. Hjónaherbergi með góðu baðherbergi innaf. Mjög
stórar svalir sem útgengt er á frá stofunni og hjónaherberginu. Góður stigi
tengir hæðina frá holinu við neðri hæðina. Komið niður í góðan skála sem
nýtist vel sem sjónvarpsstofa. Stórt herbergi og ca 35 fm tómstundaherbergi. Stór geymsla. Gufubað og sturta. Á jarðhæðinni er rúmgóð 2ja herbegja íbúð. Auðvelt að hafa íbúðina 3ja herbergja. Húsið er mjög vandað
og byggt árið 1973.

ANDRÉSBRUNNUR - LÚXUSÍBÚÐ
KLEIFARSEL PARHÚS MEÐ SÉRST. BÍLSKÚR
Mjög gott 152,2 fm parhús á tveimur hæðum og 27,4 fm sérstæður bílskúr. Á neðri
hæðinni er gestasnyrting, tvær stofur og
gegnið útí garð frá báðum stofum. Eldhús
með fallegri innrétingu og borðkrók. Á efri
hæðinni eru 3. góð barnaherbergi og stórt
hjónaherbergi með skáp og stórum suðvestur svölum. Baðherbergi með baðkari,
sturtuklefa og glugga. Bílskúrinn er sérstæður með millilofti. (2471)

Vorum að fá í sölu GLÆSILEGA 94,2 fm 3ja herbergja
íbúð á annari hæð í lyftuhúsi með stæði í 3ja bíla bílageymslu. Eldhúsið er með spónlagðri Mahoní innréttingu,
stáltækjum, stál og mósaíkflísum á veggjum og náttúrustein á gólfi. Skápar og innihurðir eru spónlagðar með
Mahoní. Baðherbergi með sérsmíðaðri innréttingu og
innfeldri lýsingu í lofti.Gegnheilt fljótandi Mahon Parket er
á stofu og herbergisgólfum. Mikið hefur verið lagt í að
gera þessa íbúð sem allra glæsilegasta. Verð. 21.5 m

AUSTURBERG MEÐ BÍLSKÚR
LAUFENGI 112 - OPIÐ HÚS…

Góð 4ra herbergja íbúð með yfirbyggðum svölum, ásamt bílskúr. Gott

Í KVÖLD MILLI 17,00 OG
19,00 Ólafur og Bryndís
taka á móti gestum

svefnherbergi með skápum. Tvö barnaherbergi. Björt stofa með suður

Mjög góð 106 fm 4ra herbergja íbúð á
2.hæð með sér inngangi í góðu húsi
við Laufengi.

losnað fljótt. Allar nánari uppl. veitir Daniel S. 588-9499

SUMARHÚS-KÓNGSVEGUR GRÍMSNESI
Velviðhaldin og góður 57,2 fm sumarbústaður með stórri verönd sem stendur á 6,257 fm
eingarlóð. Þrjú herbergi. Stofa. Studíoeldhús. Baðherbergi með sturtu. Heitt og kalt
vatn. Rafmagn. Stutt á golfvöllinn og í alla
þjónustu. Kjörin eign fyrir náttúru unnendur
og aðra sem vilja njóta þess að fara í golf eða
bara vera til. (2473)

ÁLAGRANDI - 2JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu 71 fm 2ja herbergja
íbúð á 2.hæð með suður svölum. Viðgerð og málun á húsi stendur yfir á
kostnað seljanda. Möguleiki á stuttum afhendingartíma. V 15,2 m.

KÁRSNESBRAUT - MEÐ AUKAHERBERGI
OG KÁRSNESBRAUT MEÐ AUKAHERBERGI OG
BÍLSKÚR. 3ja herbergja 112,5 fm
íbúð á 1. hæð með bílskúr og aukaherbergi sem hefur aðgengi að snyrtingu í
vel staðsettu húsi. Verð. kr. 17,9 m.

svölum sem búið er að byggða yfir að hluta. Gott eldhús með góðum
borðkrók. Baðherbergi flísalagt með tengi fyrir þvottavél. Íbúðin getur

ÁLFKONUHVARF - NÝBYGGING
VIÐ ELLIÐAVATN. AÐEINS EIN
ÍBÚÐ EFTIR AFHENDING Í LOK
APRÍK. Um er að ræða 96 fm 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð með sér inngangi og suður
verönd. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna, og
henni fylgir stæði í bílgeymslu V. 19,5 m.

JÓNSGEISLI - EINBÝLISHÚS
Á TVEIMUR HÆÐUM
MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR.
Vorum að fá í einkasölu fallegt og vel skipulagt 237,7
fm einbýlishús með innbyggðum 38 fm bílskúr. Í húsinu eru fjögur stór og góð svefnherbergi. Góðar norðvestur svalir með útsýni. Afhending 20. júní n.k. V.
49,5 m.

ANDRÉSBRUNNUR - LYFTUHÚS
Vorum að fá í sölu fullbúna 94 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi með
góðu útsýni. Íbúðinni fylgir stæði í bílgeymslu. eikar innréttingar og parket.
Suður svalir. Ákveðin sala afhending í maí n.k. V. 21,9 m

Daníel Björnsson,
sími 897 2593

Þorsteinn Austri
sími 820 3466

OKKUR VANTAR
ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ!
OPIÐ HÚS

KLEPPSVEGUR - LYFTUHÚS
Vorum að fá í sölu 36 fm studio
íbúð á 7.hæð með útsýni. V. 9,0
m.

LAUFENGI 112 - OPIÐ HÚS!
Í KVÖLD MILLI 17.00 OG 19.00
Ólafur og Bryndís taka á móti gestum
Mjög góð 106 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð með sér inngangi
í góðu húsi við Laufengi.

NJÁLSGATA
Um er að ræða 40 fm 2ja herebrgja íbúð í kjallara. V. 7,5 m.

ÞÓRÐARSVEIGUR
NÝ GLÆSILEG 4RA HERBEGJA ÍBÚÐ MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING.
Enda íbúð 121 fm. á 1.hæð með sér afnotarétti í garði. Íbúðin skilast fullbúin með gólfefnum og stæði í bílageymslu. Verð. 23,5 m.
Íbúðin er sýnd í samráði við sölumenn á Lyngvík.

HÓLABERG - ENDA RAÐHÚS MEÐ BÍLSKÚR.
128 fm enda raðhús á tveimur
hæðum með fjórum svefnherbergjum og 20 fm sjálfstæðum
bílskúr. V.26,8 m

FROSTAFOLD - MEÐ SÉR GARÐI
Vorum að fá í sölu mjög góða 43 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
með sér suður garði. Parket og flísar á gólfum, ásamt góðum
skápum og eldhúsinnréttingu. V. 11,9 m.

HELLISGATA HAFNARFIRÐI.
Góð 2ja til 3ja herbegja íbúð á efri
hæð með sérinngang. Íbúðin er
skráð 52,2 fm en er stærri en
mælingar gefa til kynna þar sem
hún er töluvert undir súð. Á neðri
hæðinni er herbergi og salerni og
á efri hæð er góð stofa með svölum, eldhús og herbergi. Íbúðin er
laus við kaupsamning.

AUSTURBRÚN - 2JA HERBERGJA

HVASSALEITI - ENDARAÐHÚS
Um er að ræða 208,2 fm endaraðhús á þessum eftirsótta stað.
Húsið skiptist í 186,5 fm íbúð á tveimur hæðum og 21,7 fm innbyggðan bílskúr. Á neðri hæð er forstofa með fataherbergi,
gestasnyrting, eldhús, samliggjandi stofur og hol. Úr holi er
gengið upp bjartan stiga á efri hæð. Á efri hæð eru 4 herbergi,
baðherbergi, stórt þvottahús og geymsla. Verð 45 m

Vorum að fá í sölu góða 47 fm 2ja
herbergja íbúð á 9. hæð, mikið
útsýni. Verð. 11.4 m

BORGARHOLTSBRAUT
DVERGABORGIR - SÉR INNGANGUR
Vorum að fá í sölu 62 fm 2ja herbergja íbúð á 3.hæð með sér inngangi af svölum og góðu útsýni.
Stórar suður svalir. Íbúðin er til afhendingar 1. maí n.k. V. 13,7 m.

ATVINNUTÆKIFÆRI
432 fm verslunarhúsnæði ásamt rekstri
verslunarinnar Dalakjör Búðardal. Um er að
ræða húsnæðið, öll tæki og áhöld sem tilheyra ásamt verslunar og veitingarekstri.
Þá er 145,4 fm. íbúð á efri hæðinni. Gott
langtímalán getur fylgt. Afhending eftir
samkomulagi. Besti tíminn framundan.
Allar nánari upplýsingar veitir Daniel 5889499 / 897-2593

EFRI SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR
Í VESTURBÆ KÓPAVOGS.
Vorum að fá í sölu 92,2fm efri sérhæð ásamt 35fm bílskúr.
Hæðin er með þremur svefnherbergjum og suður svölum.
Verð 22,4m

BARÐASTAÐIR - PENTHOUSE ÍBÚÐ
Mjög glæsileg 162 fm 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum að
Barðastöðum. Vönduð gólfefni og innréttingar, Tvennar svalir
og mjög gott útsýni. V. 31,8 m.

GLÆSILEGT HÚSNÆÐI
FYRIR VERSLUN, SKRIFSTOFUR EÐA ANNAN REKSTUR
Um er að ræða 3 verslunarpláss 78100 fm Áhvílandi 10.0 - 12.0 m með
6,3 % vöxtum til 25 ára. Eignir eru til
afhendingar í apríl 2005

VESTURVÖR - ATVINNUHÚSNÆÐI
Til sölu 420 fm atvinnuhúsnæði sem skiptist í 360 fm sal og 60 fm
skrifstofuhúsnæði. Þrjár 4ra metra háar innkeyrsludyr, lofthæð er
u.þ.b. 6 m. Húsið er á góðum stað á Kársnesi í Kópavogi. Möguleiki
að kaupa smærri einingar í húsinu. HÚSIÐ ER LAUST OG AFHENDIST VIÐ KAUPSAMNING.

-Þín sala þinn sparnaður

Opnunartími: mán-fim 9-17 / föst 9-16
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Raðhús
Álfhólsvegur - 200 Kóp

Ragnar Thorarensen
Löggiltur fasteignasali

Austurberg 111 Rvk

NÝTT

Torfufell 111 Rvík

Afar glæsilegt mikið endurnýjað
166 fm 2 hæða raðhús miðsvæðis í
Kópavogi sem skiptist í 118,2 fm
íbúð, 31,6 fm bílskúr og 16,2 fm
geymslu. Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Gegnheilt parket á gólfum. Allar innihurðir nýjar sem og
fataskápar. Fallegur suður garður
með stórum palli.

Góð 2ja - 3ja herbergja 74,6 fm
íbúð á annari hæð með sérinngangi.
Íbúðin skiptist í forstofu, forstofuherbergi,hol, rúmgott svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.
Suður svalir með miklu útsýni. Húsið nýlega klætt að utan. Falleg eign
á eftirsóttum stað.

Góð 3ja herbergja 78,9 fm íbúð á
annari hæð að Torfufelli í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í hol, rúmgóða stofu,
tvö herbergi, baðherbergi, og rúmgott eldhús.

31,900,000

14,000,000

13,200,000

2ja herbergja

3ja herbergja
Fróðengi - 112 Rvk

NÝTT

Stórglæsileg þriggja herbergja
93.5m2 íbúð á jarðhæð með sér
inngangi og sér garði ásamt 23.1m2
bílskúr. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu borðkrók og flísum á
gólfi, Baðherbergi flísalagt í hólf og
gólf með baðkari og sturtu. Sér aflokuð svefnherbergisálma. Garður
sem snýr í suður.

2ja herbergja
Ásgarður - 108 Rvk

NÝTT

Glæsileg 2ja herbergja 51,7 íbúð
með sérinngangi og fallegu útsýni
að Ásgarði í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu,rúmgott herbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Nýlegar
innréttingar. Parket og flísar á gólfum

12,900,000

Halldór Jensson
Sölufulltrúi

Elín D. W. Guðmundsdóttir
Löggiltur fasteignasali

3ja herbergja

2-3ja herbergja

NÝTT

Linda Björk Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

NÝTT

2ja herbergja

NÝTT

Laufvangur - 220 Hf.

Dalsel - 109 Rvk

Mjög góð 77fm 2ja herb íbúð. Eldhús með fallegri nýlegri innréttingu,
baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
yfirbyggðar svalir með hita í gólfi
útaf stofu.Parket á stofu. Þvottahús
og geymsla í íbúð. Falleg eign á
góðum stað.

Mjög falleg mikið endurnýjuð 2ja
herbergja íbúð á frábærum stað í
Seljahverfi. Eldhús með nýlegri eldhúsinnréttingu og flísum á gólfi.
Baðherbergi flísalagt. Breið rimlagluggatjöld fyrir öllum gluggum.
Hús klædd

13,900,000

10,300,000

NÝTT

5 herbergja

4ra herbergja

4ra herbergja

4ra herbergja

Dvergaba. - 109 Rvk

Rjúpufell 111 Rvík

Flétturimi 112 Rvk

Skaftahlíð - 105 Rvk

Virkilega góð 92,3 fm 5herb íbúð að
Dvergabakka. Húsið hefur allt verið
tekið í gegn nýlega og lítur mjög vel
út. Örstutt í alla verslun og þjónustu.

Góð 4ra herbergja 106,9 fm íbúð á 3.
hæð. Íbúðin skiptist í hol, samliggjandi
stofu og borðstofu, eldhús, baðherbergi og þrjú svefnherbergi.

Mjög góð 4ra herb 90,6 fm íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli auk stæðis í lokaðri bílageymslu samtals birt stærð
séreignar 103,1 fm. Suður svalir.

Virkilega falleg 114 fm 4 herb íbúð í
kjallara við Skafthlíð. EIGN SEM ER
VIRKILEGA ÞESS VIRÐI AÐ SKOÐA
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3ja herbergja

3ja herbergja

Andrésbr. - 113 Rvík

Engihjalli - 200 Kóp.

Gnoðarv. - 104 Rvík

Austurbrún 104 Rvk

Klapparhlíð - 270 Mos. Furugrund - 200 Kóp

Virkilega falleg og velskipulögð 4ra
herb 110,8 fm íbúð á fyrstu hæð
ásamt bílskýli. Innréttingar og skápar
úr birki. Innihurðar úr eik.,þvottahús
og geymsla innan íbúðar.

Góð 4ra herbergja 97,4 fm íbúða á 8
hæð í lyftuhúsi. Glæsilegt útsýni. Parket á gólfum í herb stofu og holi

Falleg mikið endurnýjuð 3ja herb. 90
fm íbúð á jarðhæð. Íbúðin skiptist í
forstofu,rúmgott hol,stofu, tvö svefnherb., eldhús, baðherb. og þvottahús.
Merbo parket er gólfum og hurðar eru
úr kirsuberjavið.

Falleg mikið endurnýjuð 3ja herb. 90
fm íbúð á jarðhæð. Íbúðin skiptist í
forstofu,rúmgott hol,stofu, tvö svefnherb., eldhús, baðherb. og þvottahús.
Merbo parket er gólfum og hurðar eru
úr kirsuberjavið.

Glæsileg 3ja herb 82,9 fm íbúð á 1.
hæð með sérinngangi. Parket og flísar
á gólfum. Allir skápar, eldhúsinnrétting
og hurðar eru úr Maghony. Þvottahús
innaf baði. Útgengt út í garð úr stofu.

Mjög góð 2ja herb 61,7 fm íbúð á 2.
hæð. Parket á stofu og herbergi. Suðursvalir. Flísar á eldhúsi og baðherb.
Rúmgott herbergi fylgir í sameign.
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Það þarf ekki að vera dýrt...
...að selja fasteign !
575 8800
Þetta er innifalið í
okkar söluþóknun:
Skoðun
Myndataka
Verðmat
Skráning
Auglýsing á netinu
Aðgangur að gagnvirkri heimasíðu
Kauptilboðsgerð
Samningsgerð
Afsalsgerð
Persónuleg, traust og fagleg þjónusta

Eftirfarandi dæmi sýna hvað það kostar að selja hjá Nethúsum.
Aðeins 1% söluþóknun frá 10 milljón króna eign
Verð
Dæmi 1
Dæmi 2
Dæmi 3
Dæmi 4
Dæmi 5

að 10 millj.
11 millj.
12 millj.
13 millj.
14 millj.

Söluþóknun
100.000 kr.
110.000 kr.
120.000 kr.
130.000 kr.
140.000 kr.

Gagnaöflun

Vsk.

Samtals

9.500.00 kr.
9.500.00 kr.
9.500.00 kr.
9.500.00 kr.
9.500.00 kr.

26.827.00 kr.
29.277.00 kr.
31.727.00 kr.
34.177.00 kr.
36.627.00 kr.

136.327.00 kr.
148.777.00 kr.
161.227.00 kr.
173.677.00 kr.
186.127.00 kr.

Fasteignasala á Netinu

neteign.is

Sími: 595 9090

Lægsta söluþóknun á Íslandi!
Allar gerðir eigna vantar vegna
mikillar sölu! Þú hringir og við
komum og skoðum samdægurs!
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Allt

99.900

kr.

auk vsk. samtals 124.375 kr.

Við bjóðum upp á hagstæðustu söluþóknunina og veitum að auki topp þjónustu.
Ánægðir viðskiptavinir eru til vitnis um það
Birna og Örnólfur seldu eign sína
í Kópavoginum
hjá Neteign
„Þessi lága söluþóknun kveikti strax í okkur og þjónustan sem við fengum var til mikillar fyrirmyndar. Við mælum hiklaust með neteign.is”

Magnús seldi í miðbænum

Ólöf sagði …

„Neteign.is er hiklaust fasteignasala sem mæla má
með. Ég fékk mjög góða þjónustu og vinnubrögðin
voru fagleg og ábyrg, mér leið eins og ég væri í öruggum höndum, sem ég og var. Þar að auki greiddi ég aðeins 124.375 kr í söluþóknun og kemst þ.a.l. til útlanda
með fjölskyldunni. Ekki amalegt það! “

„Ég seldi íbúðina mína í Breiðholtinu hjá neteign.is og mæli hiklaust með henni. Íbúðin mín
seldist hratt og örugglega og á mjög góðu verði.
Ég sparaði mér þar að auki stórfé í söluþóknun
og fékk mjög góða og faglega þjónustu.“

Ágústa seldi eign sína í
Breiðholtinu
„Ég sá þetta frábæra tilboð auglýst og ákvað að slá til
og sé ekki eftir því. Íbúðin mín seldist hratt og vel og
ég fékk einkar lipra og þægilega þjónustu“

Sýnishorn úr söluskrá !
Álfhólsvegur – 29,9 millj.

NÝTT

Sæbólsbraut – 17,3 millj

NÝTT

Þrastarás – 15,3 millj

Álmholt – 34,9 millj.

NÝTT

Góð 3. herbergja, 79 fm íbúð á 3. og efstu hæð á
góðum stað í Kópavoginum. Gólfefni eru parket,
flísar og dúkur. Úr stofunni er fallegt útsýni í vestur.

Falleg 2. herbergja, 68 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli í Áslandshverfinu í Hafnarfirði. Vandaðar innréttingar og gólfefni eru í íbúðinni. Fallegt útsýni í
vestur.

Fallegt og vel skipulagt 143 fm parhús ásamt 52
fm tvöföldum bílskúr innst i botnlangagötu í Mosfellsbæ. Húsið er með fjórum svefnherbergjum og
tveimur stofum. Stutt er í útivistarsvæði eins og
svæði Hestamannafélagsins Harðar.

Berjarimi – 14,7 millj

Kleppsvegur – 12,9 millj.

Skipasund – 11,2 millj.

Grandavegur – 18,9 millj

Falleg 2. herbergja, 67 fm íbúð á jarðhæð í 2. litlu
fjölbýli í Grafarvoginum. Íbúðin er á með sér inngang og er í svokölluðu Permaform húsi. Parket
og flísar eru á gólfum og hellulögð verönd þaðan
sem gott útsýni er í vestur.

Góð 2. herbergja íbúð á 3. hæð í fínu húsi á
Kleppsveginum. Gengið er inn í íbúðina frá
Brekkulæknum og því er rólegt í kring. Íbúðin er í
útleigu og getur leigusamningurinn fylgt með.

Notaleg 3. herbergja, 49fm íbúð í risi á vinsælum
stað í Reykjavík. Þetta er þríbýlishús, steinsteypt
og í góðu ásigkomulagi. Hver fermeter nýtist mjög
vel í íbúðinni þar sem töluvert rými er undir súð.

Falleg og snyrtileg 3. herbergja, 91 fm íbúð á góðum og eftirsóttum stað í Vesturbænum. Í vor verður lokið við að taka húsið í gegn að utan þannig
að hún afhendist í toppástandi. Frábær staðsetning ! AFHENDING 15. JÚNÍ.

Hrísrimi – 20,3 millj.

Langahlíð – 18,9 millj.

Mjög skemmtileg og falleg 4. herbergja, 99 fm
penthouse íbúð á 3. og efstu hæð í Grafarvoginum. Íbúðin er skemmtilega hönnuð með vönduðum innréttingum og gólfefnum sem eru parket og
flísar.

Notaleg 4. herbergja, 103 fm íbúð í fallegu húsi í
Hlíðunum í Reykjavík. Íbúðin er með sérinngangi
og er í lítið niðurgröfnum kjallara. Gott eldhús og
baðherbergi. Garðurinn í kringum húsið er vel til
haldið og leiksvæði fyrir krakkana er fyrir framan
það.

Afar áhugaverð 6. herbergja, 135 fm sérhæð í þríbýli með 26 fm bílskúr auk 14 fm geymslu á vinsælum stað í Kópavoginum. Einkar fallegt útsýni
er úr stofunni og eldhúsinu í vestur í átt að Snæfellsjökli og norður í átt að Esjunni.

Berjarimi – 17,4 millj

Góð 3. herbergja 92,2 fm íbúð á efstu hæð í Grafarvoginum með frábæru útsýni. Íbúðin er í litlu 6
íbúða fjölbýli og er með snyrtilegum og vönduðum innréttingum, hurðum og gólfefnum. Laus
fljótlega.

Álftamýri – 16,9 millj

Nýlega endurnýjuð 3. herbergja, 75,3 fm íbúð
miðsvæðis í Reykjavík. Nýlega hefur verið lagt
parket á gólf og náttúruflísar á baðgólf. Stutt er í
Kringluna og íþróttasvæði Fram svo eitthvað sé
nefnt. Áhugaverð eign á topp stað í Reykjavík.

neteign.is • Jóhann Baldursson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali • Sími: 595 9090 • Holtasmára 1 • 201 Kópavogi.
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Háteigsvegur - Rvík. - hæð og ris m/bílsk.

Norðurbraut - Hf. - neðri hæð

Hraunhamar fasteignasala er með í einkasölu
mjög fallega hæð , ris og bílskúr samtals um 264
fermetrar vel staðsett við Háteigsveg í Reykjavík. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á
smekklegan hátt, þar sem stuðst hefur verið við
upprunalegt útlit að utan og innra skipulag látið
halda sér. Eignin skiptist í inngang, forstofu, hol,
stofu, borðstofu, gang, fjögur herbergi, baðherbergi, eldhús. Í risi er eitt herbergi, fjölskyldurými, snyrting og þvottahús. Innréttingar eru allar
hinar glæsilegustu og gólfefni eru parket og flísar. Geymslur í sameign ásamt bílskúr. Fallegur
garður. Eign sem vert er að skoða. Verð 46 millj. Myndir og nánari upplýsingar af eigninni eru á
mbl.is.

Hraunhamar fasteignasala er með í einkasölu
skemmtilega neðri sérhæð í tvíbýli á þessum
frábæra stað í vesturbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er
51,6 fm og geymsluskúr á baklóð 19,1 fm samtals
70,7 fm. Gengið er inn bakatil við húsið. Sérinngangur, forstofa, eldhús, baðherbergi, stofa,
borðstofa, svefnherbergi. Gólfefni eru parket og
flísar. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús sem
ekki er inn í fm tölu. Með íbúðinni fylgir geymsluhús í garði með hita og rafmagni, nýtt í dag sem vinnuherbergi og geymsla. Íbúðin getur verið laus
strax. Verð 10,9 millj. Myndir af eigninni á mbl.is.

Laxakvísl - Rvík. - raðhús

Hliðsnes - Álftanesi náttúruperla

Í einkasölu hjá Hraunhamri fasteignasölu fallegt
raðhús á tveimur hæðum ásamt kjallara og bílskúr samtals um ca.300 fermetrar vel staðsett á
frábærum útsýnisstað í Ártúnsholtinu. Eignin
skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu,
borðstofu, sólstofu, eldhús. Á efri hæð er hol,
þrjú góð barnaherbergi, hjónaherbergi og baðherbergi. Í kjallara er alrými, geymsla og vinnurými. Húsið er í góðu ástandi og hefur verið haldið
mjög vel við. Glæsilegur garður með sólpalli og fallegum gróðri. Útsýni. Góð eign. Verð 39,8 millj.
Upplýsingar á Hraunhamri.is og mbl.is og hjá sölumönnum.

Höfum fengið til sölumeðferðar þessa glæsilegu
húseign. Eignin sem er 280 fm með innbyggðum
bílskúr stendur á 1 hektara eignarlandi á sjávarlóð við Skógtjörn. Einstök staðsetning og náttúrufegurð. Tilvalið fyrir hestamenn og aðra náttúruunnendur. Hús í topp standi að utan sem að
innan. Verð og allar upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars. 55488

Álftröð - Kóp. - sérhæð
Nýkomin í einkasölu á þessum góða stað mjög
snyrtileg 93,4 fermetra efri hæð í tvíbýli ásamt
bílskúr samtals um 128 fm. Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, baðherbergi, tvö herbergi, snyrtingu og sérstæðan bílskúr. Útsýni, ákveðin sala. Verð 18,9
millj. 100173

Lækjasmári - Kóp. - 4-5 herb.
Nýkomin í einkasölu glæsileg 132 fm. 4-5 herbergja íbúð á annarri hæð í vönduðu fjölbýli.
Stofa, borðstofa, þrjú rúmgóð svefnherbergi.
Tvennar svalir. Sérþvottaherbergi ofl. Parket og
flísar á gólfum. Frábær staðsetning og veðursæld. Verð 27,8 millj. 109710

Stekkjarhvammur - Hf. - raðhús
Nýkomið í einkasölu glæsilegt raðhús á þremur
hæðum samtals 187 fm. þar af bílskúr 26,3 fm.
Nýlegt eldhús og gólfefni. Góð staðsetning.
Verð 33,5 millj. 48596

Sérlega skemmtileg íbúð í litlu fjölbýli á þessum
frábæra stað í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er 66,3
fm á stærð en gólfflöturinn er mun stærri því
íbúðin er töluvert undir súð. Íbúðin er á fjórðu
hæð eða þeirri efstu, (ein íbúð á hæð). Skipting
eignarinnar: Hol, 2 svefnherbergi, stofa, eldhús,
baðherbergi og í sameign er geymsla, þvottahús og hjólageymsla. Þetta er eign sem vert er
að skoða. Verð 14,6 millj. 109789

Hellubraut - Hf. - Einbýli
Nýkomið í einkasölu mjög gott einbýli á tveimur
hæðum ásamt innbyggðum bílskúr samtals um
180 fermetrar, vel staðsett á einum fallegasta
útsýnisstað í miðbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu , hol, stofu, borðstofu, eldhús, búr,
geymsluloft, gang, 3 herbergi, hjónaherbergi og
baðherbergi. Á neðri hæð er inngangur, þvottahús, baðherbergi, geymsla og bílskúr. Stórar suður og vestur svalir. Einstök staðsetning. Upplýsingar um eignina eru inni á mbl.is og hjá sölumönnum Hraunhamars.

Gauksás - Hf. - glæsilegt einbýli
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli með
innbyggðum bílskúr samtals 310 fm. Húsið afhendist í núverandi ástandi fokhelt að utan og
að innan búið að einangra úthring og ganga frá
lögnum. Einnig er hægt að fá húsið lengra komið. Teikningar á skrifstofu. Verð 41 millj. 108931

Ingólfsstræti - Rvík

Vorum að fá
í sölu þessa glæsilegu nýuppgerðu eign á þessum vinsæla stað í miðbæ Reykjavíkur. Eignin er á
tveimur hæðum. Íbúðin er 143,2 fm. Skipting
eignar: Efri hæð 58,2 fm skiptist í : Forstofu, eldhús, stofu, herbergi og bað. Neðri hæð 85,0 fm
skiptist í : Sjónvarpsherbergi, 3 svefnherbergi og
baðherbergi. Þetta er eign fyrir vandláta. Verð
34,9 millj. 104677

Blikaás - Hf. - 3ja herb.
Nýkomin í einkasölu glæsileg 98 fm. 3ja herbergja íbúð á neðri hæð í vönduðu litlu fjölbýli.
Sérinngangur, vandaðar innréttingar, þvottaherbergi í íbúð. Verönd í garði. Allt fyrsta flokks.
Verð 20,7 millj. 36837

Móabarð - Hf. - Sérhæð
Nýkomin í einkasölu björt og falleg 75 fm. 3ja
herbergja neðri hæð í góðu tvíbýli. Hús í góðu
standi. Góðar innréttingar, parket. Mjög gott
skipulag. Frábær staðsetning. Verð 15,5 millj.
106499

Bæjarholt - Hf.

Nýkomin í einkasölu
sérlega falleg 118 fm. endaíbúð á annarri hæð í
góðu fjölbýli. Parket, flísar, vandaðar innréttingar.
Þvottahús í íbúð. Góðar suðursvalir. Mjög góð
staðsetning. Verð 19,7 millj. 17266

Hjallabraut - Hf. - 3ja - 4ra.
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 107 fm. 3ja til
4ra herbergja íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli.
Fallegar nýjar innréttingar á baðherbergi og
eldhúsi, parket. Frábær staðsetning. Verð 17,4
millj. 91687

Álfaskeið - Hf. - efri hæð
Nýkomin í einkasölu mjög góð 78,5 fm. 3ja til 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í góðu fjölbýli. Húsið
er í góðu standi. Stórt aukaherbergi í kjallara.
Mjög góð staðsetning rétt við miðbæinn. Verð
13,9 millj. 84551

Spóaás - Hf.- einbýli
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni
hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals ca 270 fm. Húsið er ekki alveg fullbúið. Frábær staðsetning og útsýni m.a. yfir Ástjörnina.
Jaðarlóð. Verð 41,5 millj. 70512

lega skemmtileg efri sérhæð 92 fm auk bílskúrs
35 fm. þrjú svefnherbergi, þvottaherbergi í íbúð,
stórar suður svalir, allt sér. Verð 22,4 millj. 10945

Þorfinnsgata - Rvík - 4ra herb

Hjallabrekka - Kóp. - neðri hæð
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu mjög fallega 80,3 fermetra neðri hæð í tvíbýli með sér inngang vel staðsett við Hjallabrekku í Kópavogi. Íbúðin er í mjög góðu ástandi
og fallegur garður með palli og sér upphituðu
bílaplani. Eignin skiptist í: Forstofu, þvottahús,
stórt eldhús, hol, hjónaherbergi, baðherbergi,
stofu og inn af holi er gott vinnupláss og
geymsla. Gólfefni eru parket og flísar. Fallegur garður með skjólgóðum sólpalli. Falleg eign sem
vert er að skoða. Verð 16,7 millj. Myndir og nánari upplýsingar af eigninni á mbl.is.

Borgarholtsbraut ñ Kóp.
m/bílskúr Nýkomin í einkasölu sér-

Daggarvellir - Hf.

Nýkomin í
einkasölu 106,3 fermetra íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi með sér inngang ásamt stæði í bílageymslu
vel staðsett í Vallahverfi í Hafnarfirði. Eignin
skiptist í: Sér inngangur , forstofa með skáp, hol,
eldhús með fallegri innréttingu og góðum borðkrók, tvö góð barnaherbergi með skápum, hjónaherbergi með skápum, stór og björt stofa með útgang út á suður svalir. Baðherbergi flísalagt með
baðkari og fallegri innréttingu. Góð geymsla.
Íbúðin er í dag tilbúin án gólfefna og til afhendingar strax. Innréttingar eru allar úr eik. Verð 21,5.
millj. 512941

Álfaskeið - Hf. - 4ra herb.
Nýkomin í einkasölu mjög góð 111,1 fm fjögurra
herbergja íbúð á annarri hæð í góðu fjölb. auk
bílskúrs 23,7 fm, samtals 134,8 fm vel staðsett
við Álfaskeið í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu með góðum skáp. Hol. Stórt og gott eldhús, stór stofa og borðstofa, útgangur út á góðar suður svalir. Svefnherbergisgangur. Þar er
baðherbergi , tvö góð barnaherbergi, hjónaherbergi með góðum skápum. Gólfefni eru parket og
flísar. Góð sérgeymsla í kjallara. Gott sameiginlegt þvottahús í kjallara ásamt hjóla og vagnageymslu. Góður bílskúr með rafmagni og rennandi vatni. Eignin getur verið laus fljótlega. Verð
19,5 millj. 109750

Álfaskeið - Hf.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg mikið endurnýjuð 100 fm.
íbúð í góðu fjölbýli. Nýlegar fallegar innréttingar. Glæsilegt nýstandsett baðherbergi. Sérinngangur af svölum. Klætt hús. Verð 19,8 millj.
42445

Burknavellir - Hf. - 3ja herb.
Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í einkasölu glæsilega 94,5 fermetra íbúð á fyrstu hæð í
nýlegu fjölbýli í Vallarhverfi í Hafnarfirði. Eignin
er fullbúin með vönduðum gólfefnum , fallegum
innréttingum og tækjum. Íbúðin selst með tækjum og húsgögnum sem nánast ekkert hefur verið notað. Eignin skiptist í forstofu með góðum skápum, gangur, hjónaherbergi með góðum skápum, gott barnaherbergi með skáp, þvottahús ásamt geymslu. Baðherbergi flísalagt með nuddbaðkari sem í er sturta og fallegri innréttingu. Eldhús með fallegri innréttingu og vönduðum tækjum, uppþvottavél og ísskáp með klakavél, góð borðstofa og björt og góð stofa með útgang út á
verönd ( séreignarlóð ) .Gólfefni eru parket og flísar. Sérlega falleg íbúð innréttuð á smekklegan
hátt. Íbúðin getur verið laus strax.

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Kleppsvegur - Rvík. Nýkomin í einkasölu mjög góð 118,7 fermetra 4-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli . Eignin
skiptist í forstofu, hol, sjónvarpshol, stofu, eldhús, baðherbergi, borðstofu (hægt að nota sem
herbergi) hjónaherbergi og barnaherbergi.
Geymsla í kjallara ásamt sameiginlegri þvottaaðstöðu. Hjóla og vagnageymsla. Verð 16,9
millj. 108423
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Bólstaðarhlíð - sérh. Rvík

Hraunbrún - HF.
Burknavellir - Hf m/bílskýli Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg
fullbúin 85 fm íbúð á annari hæð í glæsilegu
lyftuhúsi. Vandaðar innréttingar, allt fyrsta
flokks, útsýni, sérmerkt bílastæði í bílskýli. Frábær staðsetning í jaðri byggðar. Verð 18,9 millj.
102887

Nýkomin í einkasölu glæsileg ný standsett 55 fm. neðri hæð í
eldra tvíbýli. Íbúðin er öll tekin í gegn. Glæsilegt
nýtt eldhús og baðherbergi m/gólfhita. Allar
lagnir endurnýjaðar. Toppeign. Verð 11,9 millj.
107054

Vallarbraut - Hf

Gnoðarvogur - Rvík.

Sérlega
skemmtileg íbúð á þessum vinsæla stað í Vogunum. Íbúðin er 74,4 fm með geymslu. Íbúðin er
á fjórðu hæð eða þeirri efstu. Skipting eignar:
hol, baðherbergi, 2 svefnherbergi, stofa, svalir,
eldhús með borðkrók. Í sameign er þvottahús.
Þetta er eign sem vert er að skoða. Verð 14,9
millj. 109423

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 63 fm íbúð á þriðju hæð
(efstu) í glæsilegu nýlegu fjölbýli , vandaðar innréttingar, flísalagt bað, topp eign. Verð 13,5 millj.
107297

Norðurbraut - Hf.

Nýkomin í
sölu 62,7 fermetra íbúð á fyrstu hæð í fjögurra
íbúða húsi í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Eignin
skiptist í forstofu, eldhús, stofu, herbergi, gang,
baðherbergi og geymslur. Verð 9,2 millj. 107507

Hvammabraut - Hf.

Vorum að
fá í sölu þessa skemmtilegu íbúð í Hvammahverfinu í Hafnarfirði. Íbúðin er 101,1 fm og er á
fyrstu hæð. Skipting eignar: 2 svefnherbergi,
stofa, hol, eldhús með borðkrók, baðherbergi.
Geymsla, sameiginleg hjólageymsla og sameiginlegt þvottahús. Þetta er mjög góð eign sem
vert er að skoða. Verð 18,7 millj. 109501

Staðarberg 2-4 Hf. Glæsilegt
nýtt 210 fm. vandað húsnæði innréttað undir
tannlæknstofu ofl. Góð staðsetning. Í húsnæðinu er m.a. starfrækt tannlæknastofa í fullum
rekstri sem er tilbúin að gera 10 ára leigusamning við kaupanda. 107509.

legt atvinnuhúsnæði, skrifstofu/verslunarhúsnæði samtals ca. 1000 fm á þessum vinsæla
stað. Eignin er fullinnréttuð á vandaðan máta.
Eign í sérflokki. Möguleiki að selja eignina í
þremur einingum. Verðtilboð. 107659

Móhella 4A - hf. bílskúrar Nýtt hjá Hraunhamri fasteignasölu. Bílskúrar eða geymslubil 26,3 fermetrar sem eru
að rýsa við Móhellu í Hafnarfirði. Bílskúrarnir
eru byggðir að mestu úr einingum frá Límtré og
afhendast fullbúnir með frágenginni lóð þeir
fyrstu í apríl 2005. Nánari upplýsingar á Hraunhamar.is eða hjá sölumönnum. Verð 2,3 millj.

Bæjarhraun - Hf. Nýkomið gott
ca 640 fm. atvinnuhúsnæði (bakhús) þar sem
áður var prentsmiðja til húsa. Innkeyrsludyr. Tilvalin eign fyrir heildsölur, léttan iðnað ofl. Hagstæð kjör. Verðtilboð. 109812

Kelduhvammur - Hf.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 86 fm. risíbúð á
þessum frábæra útsýnisstað. Eign í góðu
standi, hús nýmálað að utan. Falleg eign. Verð
13,9 millj. 109686

Skólatún - Álftanesi Nýkomin sérlega falleg 60 fm. íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli. Fallegar innréttingar, parket á gólfum.
Þvottahús í íbúð. Útsýni. Falleg eign. Verð 13,5
millj. 108234

Njálsgata - Rvík

Vorum að fá í
sölu þessa skemmtilegu íbúð á þessum vinsæla
stað í miðbæ Reykjavíkur. Um er að ræða 106,5
fm íbúð á tveimur hæðum með sér inngangi.
Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, 3 svefnherbergi, baðherbergi, sjónvarpshol, þvottaherbergi og geymslu. Einnig er sameiginlegt
þvottahús og útgengi í sameignlegan garð.
Verð 23,9 millj. 104677

Fagrakinn - Hf.

Nýkomin í einkasölu glæsileg 71,9 fm. neðri hæð í tvíbýli. Sérinngangur, nýlegar innréttingar og gólfefni. Róleg og góð staðsetning. Verð 13,9 millj. 109729

Vesturvör - Kóp.

Hafin er smíði
á Stálgrindarhúsi klæddu með einangruðum
stálklæddum einingum. Húsnæðið er í heild
2819 fm en um er að ræða sölu á tveimur hlutum í húsnæðinu 763,6 fm að grunnfleti hvort um
sig eða samtals 1,527,2 fm auk millilofts. Lofthæð er frá 7,1 m uppí 8,5 m og mögul. á millilofti
að hluta eða öllu leiti. Mögulegt er að skipta
húsnæðinu niður í smærri bil, það er hvert bil
gæti skipst í þrennt 254 fm hvert bil og mögul. á
millilofti eftir þörfum. Allir möguleikar eru opnir
með skipulag, glugga og hurðir. Gott útisvæði er
allt í kringum húsið, það er 15m frá húsi að lóðarmörkum. Eignin selst í stærri eða smærri einingum. Eignin er mjög vel staðsett rétt við hafnarbakkann. Afhending nk. haust.

Nýkomið í einkasölu gott 186,5 fm atvinnuhúsnæði með tvennum innkeyrsludyrum. góð staðsetning. Verð 13,9
millj. 109245

Funalind - Kópav. Sérlega
glæsileg íbúð á þessum friðsæla stað í Kópavogi. Íbúðin er 96,9 fm og er á annarri hæð í
lyftublokk. Skipting eignar: 2 rúmgóð svefnherbergi, stofa, eldhús með borðkrók, þvottahús
innaf eldhúsi. Gott baðherbergi, sjónvarpshol,
hol, svalir og geymsla. Íbúðin nýtist öll sérlega
vel og vandaðar innréttingar eru í íbúðinni.
Mjög gott aðgengi. Verð 21,5 millj. 27546

vandað nýlegt atvinnuhúsnæði (2 bil) 240 fm auk
efri hæðar ca 140 fm. Innkeyrsludyr, góð lofthæð, frábær staðsetning við fiskmarkaðinn og
smábátahöfnina. Verð 28,5 millj. 107084

Grandatröð 3 - Hf. Nýkomið
glæsilegt nýtt fullbúið 201,2 fm. atvinnuhúsnæði
auk 74 fm. milliloft (skrifstofa, kaffistofa ofl.) 4,5
m innkeyrsludyr. Góð lofthæð, malbikuð rúmgóð
lóð. Verð 25,4 millj. 109859

Nýkomin
skemmtileg 48 fermetra íbúð á efri hæð í litlu
fjölbýli. Nýlegt eldhús, flísalagt bað. Góð staðsetning. Verð 9,0 millj. 55140

Sumarhús
(Hrísabrekka

Svínadal

Nýkomið fallegt fullbúið 62 fm sumarhús á þessum vinsæla stað í
Eyraskógi, örstutt frá höfuðborgarsvæðinu.
Ýmis skipti koma til greina. Verð 7,5 millj. 108340

Stapahraun - Hf. til
leigu/sölu Nýkomið í einkasölu sérlega gott atvinnuhúsnæði 400 fm. m/mikilli lofthæð og háum innkeyrsludyrum. Að auki er gott
bjart milliloft ca. 100 fm. (skrifstofa ofl.) Sérhæð,
góð staðsetning. Verð 38 millj. 68494

Bæjarhraun - Hf. til leigu
Nýkomið sérlega gott ca 800 fm atvinnuhúsnæði, sem skiptist þannig, 550 fm lagerpláss
með innkeyrsludyrum og ca 250 fm verslunar/skrifstofupláss. Laust strax. Frábær staðsetning og gott auglýsingagildi. 107370

Nýkomin í sölu falleg 100,5 fm sérbýli, jarðhæð í
þríbýli vel staðsett við Kelduhvamm í Hafnarfirði. Góð aðkoma að húsinu og sérinngangur á
hlið hússins. Lýsing eignar: Góð forstofa.
Geymsla inn af forstofu. Stór gangur. Gott
hjónaherbergi með góðum skápum. Baðherbergi er flísalagt og þar er baðkar og sturta. Eldhús með snyrtilegri hvítri innréttingu og góðum
borðkrók. Stórt barnaherbergi. Björt og góð
stofa. Frá gangi er gengið í sameiginlegt þvottahús. Gólfefni að mestu parket og flísar. Sameiginlegur garður. Góð afgirt lóð með verönd. Eign á
rólegum og barnvænum stað. Verð 17,9 millj. 109318

Skipasund - Rvík - 3ja herb.
Nýkomin í einkasölu mikið endurnýjuð 72,3 fm.
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu þríbýli vel
staðsett við Skipasund í Reykjavík. Eignin er
með sér inngang og skiptist í forstofu, gang,
eldhús og hjónaherbergi með góðum skápum.
Góð björt stofa og borðstofa. Baðherbergi flísalagt með sturtu. Gott barnaherbergi. Geymsla
undir stiga. Frá gangi er innangegnt í sameign
þar er gott sameiginlegt þvottahús. Gólfefni eru
parket og flísar. Nýtt járn á þaki. Stór sameiginleg lóð. Verð 13,9 millj. 109767

Klettaberg - Hf. - hæð m/bílskúr
Hraunhamar fasteignasala er með í einkasölu á
þessum frábæra útsýnisstað glæsileg arkitektahannaða 134 fermetra íbúð í pallbyggðu
klasahúsi ásamt 27,9 fermetra bílskúr samtals
um 161,9 fermetrar vel staðsett í Setbergshverfi
í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, hol, herbergi, baðherbergi og þvottahús. Á efri hæð er
eldhús, hol, stofa, borðstofa, sólstofa, tvö herbergi og baðherbergi. Stórar svalir frábært útsýni yfir Hafnarfjörð og víðar. Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar, gólfefni eru hlyn parket og portúgölsk skífa. Glæsieign sem vert er að skoða.
Verð 29,5 millj. 109730 Myndir af eigninni á mbl.is.

Daggarvellir 6A- Hf. -fjölbýli
3 ÍBÚÐIR EFTIR *Nýkomnar glæsilegar nýjar
íbúðir *Um er að ræða 3 og 4ra herb. íbúðir með
sérinngangi, 88 fm til 110 fm. *Verð á 3ja herb frá
19,8 -20,3 millj. *Verð á 4ra herb frá 17,8 - 20,7
millj. *Íbúðirnar afhendast í júni 2005 fullbúnar án
gólfefna. *Vandaðar innréttingar og tæki. S-svalir og útsýni. *Góð staðsetning í barnvænu hverfi.
*Teikningar á Mbl.is *Traustir verktakar *Allar

Hraunhamar er með í einkasölu þetta glæsilega
raðhús í byggingu við Tröllateig í Mosfellsbæ.
Íbúðin er 168,8 fm auk bílskúrs sem er 31,4 fm
samtals 200,2 fm. Skipting eignar: 4 svefnherbergi, fataherbergi, stofa, eldhús, 2 baðherbergi,
gestasalerni hol, geymsla, svalir, sjónvarpsherbergi. Verið er að innrétta húsið og skilast það fullbúið með gólfefnum. Allar innréttingar og tæki verða frá Fit og flísar frá Flísabúðinni. Húsið verður til afhendingar í júní/júli 2005. Verð 39,9 millj. 102837

Sumarhús Lækjarháls 2

Sumarhús Lóubraut 5
Flúðum Bústaðurinn er 77 fm að stærð
Birkiholt - Álftanesi Nýkomin í
einkasölu falleg 76,2 fermetra íbúð með sér inngang á annarri hæð vel staðsett við Birkiholt í
Bessastaðahreppi. Eignin skiptist í forstofu, gang,
hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús,
stofu, borðstofu og geymslu. Góðar svalir og gott
útsýni.Fallegar innréttingar og gólfefni eru flísar.
Verð 14,9 millj. Myndir af eigninni á mbl.is. 96215

Kelduhvammur - Hf. - sérh.

Tröllateigur - Mosfellsbæ - raðhús

Bústaðurinn er 50 fm með góðu svefnlofti. Það
er 25 fm og með góðri lofthæð (2,75 m ca þar
sem er hæst). Þakhalli er hátt í 40˚ Húsið er
staðsett í landi Litlubrekku í kjarrivöxnu landi,
stutt frá Langá. Næsta þéttbýli er Borgarnes í
ca 5 km. fjarlægð. Verð 6,2 millj. 108582

Arnarhraun - Hf.

Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í einkasölu mjög fallega 60,8 fermetra íbúð, neðri hæð
í tvíbýli vel staðsett í Kinnahverfi í Hafnarfirði.
Íbúðin er með sér inngang og í mjög góðu
ástandi. Eignin skiptist í forstofu, hol , eldhús ,
stofu, baðherbergi , herbergi og geymslu. Góð
sameign. Gólfefni eru að mestu flísar. Fallegur
gróinn garður. Íbúðin er laus strax. Verð 12,0
millj. 109852

nánari uppl. veita sölumenn Hraunhamars.

Lyngás - Gbæ.

Fornubúðir/við fiskmarkaðinn Nýkomið í einkasölu sérlega gott

Kaldakinn - Hf. - neðri hæð.

Skútuvogur - Atvh til
leigu/sölu Nýkomið í einkasölu glæsi-

Reykjavíkurvegur - Hf

Nýkomin í einkasölu 48,3 fermeta íbúð á annarri
hæð í vel staðsettu fjölbýli. Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi stofu, eldhús, herbergi og
geymslu. Gólfefni eru flísar. Stutt í alla þjónustu.
Verð 9,7 millj. 108070

Nýkomin í einkasölu glæsileg 112 fm sérhæð á
2 hæð auk 23 fm bílskúrs í virðulegu fjórbýli í
Hlíðunum. Stofa, borðstofa, 3 svefnherbergi o.fl.
Suður svalir. Laus í sept. 2005. Verð 28,5 millj.
85530

sem skiptist þannig: Aðalrými 54 fm sem er með
2 rúmgóðum svefnherbergjum, baði, samliggjandi stofu og elhúsi, manngengt 20 fm svefnloft
og 3 fm geymsla. Inntak fyrir heitt og kalt vatn
verður í geymslu og einnig verður komið fyrir
rotþró. Bústaðurinn stendur á 6 steyptum
veggjum á púða. Hann er tilbúinn til innréttinga
og gólfefna, en hægt er að skila honum lengra
komnum. Hann stendur á leigulóð með 50 ára
samning, leigan er ca 30,000,- á ári. Verð 10
millj. 109036

Hrísmóar - 2ja Garðabæ
Um er að ræða 2ja herbergja með sér inngang 69
fermetra íbúð á annari hæð með sér inngang í
góðu fjölbýli vel staðsett í hjarta Garðabæjar.
Góður sérinngangur með fatahengi. Flísalagt
baðherbergi með baðkari sem í er sturta . Gott
herbergi með skápum. Góð geymsla og þvottahús. Eldhús með sprautulakkaðri innréttingu ,
eyju og háf yfir og borðkrók. Stór og góð stofa og
borðstofa með útgangi út á stórar suður svalir.
Gólfefni eru að mestu flísar. Stutt í alla þjónustu

Hrísmóar - 3ja Garðabæ .
Nýkomin í einkasölu mjög góð 3ja herbergja
íbúð með sér inngang 85,8 fermetrar á annarri
hæð í góðu fjölbýli vel staðsett í hjarta Garðabæjar. Eignin skiptist í forstofu, gang, baðherbergi, eldhús, stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni eru parket og flísar. Stórar suður svalir.
Stutt í alla þjónustu. Verð 17,5 millj. 109520
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SÆVIÐARSUND - 3JA HERBERGJA Í FJÓRBÝLI.
Mjög björt og vel staðsett 75,7fm íbúð
á 1. hæð í fjórbýlishúsi á góðum stað
við Sundin.

HJALLASEL – ENDARAÐHÚS

MJÓAHLÍÐ – 3JA HERB.

238 fm endaraðhús ásamt bílskúr.
7 svefnherbergi, stofa, sólstofa,
pallur í suður og vestur, stór borðstofa og rúmgott eldhús.
Ásett verð kr. 35,7 millj.

Ásett verð kr. 17,4 millj.

NÝTT

BÓLSTAÐARHLÍÐ – SÉRHÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR
HAMRABORG MIKIÐ ÚTSÝNI
Falleg 95,2 fm 4ra herbergja íbúð
með góðu útsýni. Stórar vestur svalir. Íbúðin er ný máluð og endurnýjuð
að hluta. Ásett verð kr. 18,8 millj.

NÝTT

Glæsileg fasteign á eftirsóttum stað
í Hlíðunum. Eignin skiptist í fjögur
svefnherbergi, stofu, baðherbergi,
eldhús, hol, geymslu, þvottahús og
bílskúr. Baðherbergið er uppgert.
Bílskúrinn innréttaður sem stúdíóíbúð með góðum leigutekjum. Suðursvalir út af stofu. Ný múrklæðning
á öll húsinu.
Heildar fermetrarfjöldi 149,4 fm.
Ásett verð kr. 33,4 millj.

Falleg þriggja herbergja 63,2 fm íbúð
í kjallara á eftirsóttum stað í Hlíðunum. Skipt hefur verið um alla glugga í
íbúðinni og steypuviðgerðir sem gera
þarf á húsinu í sumar eru á kostnað
seljanda. Íbúðin er ekki mikið niðurgrafin. Ásett verð kr. 13,4 millj.

MIÐTÚN – GOTT VERÐ
Til sölu hæð og ris ca. 130 fm í algerlega endurgerðu húsi á grónum stað.
Ásett verð kr. 26,9 millj.

KJARTANSGATA - SÉRHÆÐ

NÝTT

Falleg sérhæð á mjög eftirsóttum
stað. Íbúðin er sérstaklega björt og
mikið endurnýjuð. Nýtt rafmagn,
gluggar og endurnýjað þak. Eldhús
með góðu skápaplássi, tvöfaldar
samliggjandi stofur, parket á gólfum, fallegt baðherbergi og skjólgóður garður. Eign sem stoppar
stutt við. Ásett verð kr. 23,4 millj.

KÁRSNESBRAUT - ÚTSÝNI
Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
fjórbýli. Mjög björt og velmeðferin
íbúð, yfirbyggðar svalir, þvottahús
og geymsla inn af eldhúsi.
Ásett verð kr. 16,9 millj

KLEPPSVEGUR
Mjög björt og mikið standsett 71 fm
2ja herbergja íbúð í kjallara í litlu fjölbýlishúsi. Sér geymsla /þvottahús
með hillum við hliðina á íbúðinni.
Sameiginleg hjólageymsla. Íbúðin
snýr öll út að garði. Stutt í alla þjónustu. Ásett verð kr. 13,5 millj.

Til sölu

Grjótagata - 101 Reykjavík
Stórglæsilegt einbýli í miðbænum

Mikið endurnýjuð eign
í Grjótaþorpinu
Stórglæsilegt og virðulegt 196,2 fm. 3ja hæða einbýlishús
byggt árið 1897 staðsett í hjarta Reykjavíkur. Hér er um að
ræða fallegt timburhús á stórri eignarlóð við Grjótagötu.
Húsið er skv. teikningu 196 fm. en er skráð 166 fm.
Byggingaréttur fyrir u.þ.b. 100 fm. viðbyggingu við suðurhlið
hússins.
Húsið er mikið endurnýjað og hefur upprunalegri ásjónu
þess verið viðhaldið að mestu leiti jafnt að innan sem utan.
Allir veggir utanhúss eru panelklæddir, gluggar endurnýjaðir
sem og allt gler.
Í kjallara hússins er rúmgóð 2ja til 3ja herbergja íbúð með
sérinngangi sem í dag er leigð út.
Þetta er einstök eign í hjarta Reykjavíkur.

Verð: 54 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Andri sölufulltrúi
í síma 8 200 215 - 595 9034.
Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík
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Ármúli 38 • 108 Reykjavík • Fax: 520-6601
• Veffang: www.eignakaup.is

Sími 520 6600

Helgi Hákon Jónsson
Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali
Opnunartími frá kl. 9-17 mán-fös. kl. 12-14 laug.

3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

FLÉTTURIMI -112 Rvk Gullfalleg
103 fm íbúð á þriðju og efstu hæð með
stæði í lokaðri bílageymslu. Flísar í anddyri
EINHOLT- REYKJAVÍK Alveg end- og baðherbergi. Parket í forstofu,stofu og
urnýjuð 69,1 fm íbúð miðsvæðis í Rvk. eldhúsi. Þvottahús í íbúð. U-laga eldhúsinnMJÓAHLÍÐ - REYKJAVÍK Mjög
Skipting eignar: Forstofa/hol, stofa, eldhús, rétting. Svalir í hásuður. V. 18.9 m
falleg og vel skipulögð 57,7 fm íbúð með
hjónaherbergi, 2 barnaherbergi, baðhersvölum í litlu fjölbýli á eftirsóttum stað í hlíðbergi. Sérgeymsla á hæð. Gólfefni parket
unum. Góð gólfefni, fallegt eldhús. Baðherog flísar. Verð 16,9 millj.
bergi með flísum á gólfi. Rúmgóð stofa og
gott svefnherbergi. Laus strax. V. 12.9 m

www.eignakaup.is
STÍFLUSEL - 109 REYKJAVÍK
Falleg 113 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Skipting eignar: Forstofa/hol, nýuppgert eldhús, 3 svefnherbergi, baðherbergi með baðkari, stofa með útgengi út á svalir. Nýtt parket er á gólfum. Stór sérgeymsla, sameiginlegt
þvottahús, hjóla og vagnageymsla.
Barnvænt umhverfi. Verðtilboð.

STÓRAGERÐI - 108 REYKJAVÍK
Glæsileg 3ja herb. 79 fm íbúð á jarðhæð í góðu þríbýli. Flísalögð forstofa.
Tvö svefnh. Parket á gólfi. Glæsilegt
baðherbergi, hlaðin sturtuklefi. Eldhús
með fallegri innréttingu, flísar á gólfi.
Stofa með parketi á gólfi. Tvær
geymslur. Verð 17,4 millj.

MIÐTÚN - REYKJAVÍK

Falleg og
vel skipulögð 80 fm íbúð á jarðhæð í góðu
þríbýli. Eignin skiptist í tvö góð parketlögð
svefnh, hol og rúmgóða stofu með svipBLÖNDUBAKKI. Góð 3ja herb. íbúð miklum gluggum. Baðherbergi flísalagt í
á fyrstu hæð með auka herbergi í kjallara. hólf og gólf. Eldhús snyrtilegt. LAUS
Góðar innréttingar sem og gólfefni. Mjög FLJÓTLEGA V. 15,6 m
barnvænn staður. VERÐTILBOÐ

MIÐHOLT - MOSFELLSBÆR

Falleg 3ja herbergja 84 fm íbúð 3 hæð. Skipting eignar: Forstofa með skápum, tvö
svefnherbergi. Gott baðherbergi. Falleg
eldhúsinnrétting, stofa með útgengi út á
svalir, þvottaherbergi.Verð 15,9 millj.

MIÐTÚN - REYKJAVÍK Björt og
rúmgóð 82 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi í mjög fallegu húsi. Gott svefnherbergi. Tvær samliggjandi stofur. Tvöföld
hurð með frönsku gleri skilur stofur að.
Stofur snúa í suður. Hús og garður í mjög
góðu standi. LAUS STRAX. V. 15,6 m

ÁLFHEIMAR - 104 REYKJAVÍK
Falleg 59 fm íbúð á jarðhæð á góðum stað.
Íbúðin skiptist í hol, svefnherbergi, stofu,
eldhús, baðherbergi. Gólfefni parket, flísar
á baði. Sérgeymsla, sameiginlegt þvottahús og hjóla og vagnageymsla. Verð 12,8
millj.

ÞÓRUFELL - REYKJAVÍK

S u › u r n e s j a

Við leggjum metnað okkar í að salan
á eigninni þinni gangi hratt og vel fyrir sig og að öll umsýsla sé vönduð og
vel unnin.
Persónuleg þjónusta við kaupendur
og seljendur. Ykkar ánægja, okkar
markmið.

FAXABRAUT - REYKJANESB.

Fallegt 220 fm einbýlishús á tveim
hæðum með bílskúr og mjög stórri lóð
í Vogunum. Nýtt eldhús, 6 svefnherbergi, stofa sem og borðstofa, 2 baðherbergi geymsla og þvottahús.
Möguleiki á sér íbúð á jarðhæð með
sérinngangi. V. 24.5 m

Falleg 57 fm íbúð á 1 hæð með sérgarði.
Forstofa/hol með skápum, eldhús með
ljósri innréttingu, svefnherbergi með skápum, baðherbergi með hvítum hillum og
baðkari, stofa með útgengi út í sérgarð.
Sérgeymsla. Verð 10,5 millj.

Fasteignastofa
Fasteignastofa Suðurnesja ehf. er
nýleg fasteignasala í Reykjanesbæ
byggð á traustum grunni. Áralöng
reynsla eigenda og starfsmanna á
sviði fasteignasölu, lögfræði- og verkfræðiþjónustu tryggir viðskiptavinum
okkar fagleg og áreiðanleg vinnubrögð.

ARAGERÐI - 190 VOGAR

ÁSBJÖRN JÓNSSON HDL. OG LÖGGILTUR FASTEIGNA OG SKIPASALI
Fasteignastofa Suðurnesja • Hafnargötu 51-55 • Reykjanesbæ Sími 420-4050 • Fax 420-4049 • Gsm 864-3802 • www.fst.is

– Sanngjörn sölulaun, 1,8% af andvirði
eignar + vsk í almennri sölu, þó aldrei
hærri en 300 þúsund kr.+ vsk af íbúðarhúsnæði.
– Auglýsum allar fasteignir í Fréttablaðinu sem er dreift frítt inn á rúmlega
100 þúsund heimili á landinu. Líka á
visir.is.
– Ath. að auglýsingakostnaður er innifalinn í sölulaunum.
– Vönduð ástandsskýrsla gerð um eignina af verkfræðingi, seljendum og
kaupendum til hagsbóta.
– Höldum opið hús ef óskað er.
– Góð þekking starfsmanna á staðháttum tryggir þér eign á réttum stað, í
hverfi sem hentar best þínum þörfum.

FAXABRAUT - REYKJANESB.

Ásbjörn Jónsson
hdl. og löggiltur
faseigna- og skipasali

Gunnur
Magnúsdóttir

Sævar Pétursson
M.Sc

sölustjóri

HOLTSGATA – 245 SANDG.

MÁVATJÖRN – 260 REYKJANESB.
Útlitsmyndir, mkv. 1:100
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MKV.:

Mávatjörn 13 og 15
Frumstærð blaðs

71m2 2ja herb.neðri hæð. Sameiginleg
forstofa og þvottahús.Hurð úr gangi út á
baklóð, sem er séreign n.h.. Innréttingar
allar nýjar, innihurðar málaðar. Þak og
þakkantur í góðu ástandi. Gluggar nýir
nema lausafögin, raf-, vatns-, hita- og
skolplagnir nýlegar. 8,5 millj.

Faxabraut 25d - 230 Reykjanesbær
117m2 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Plastparket
á gólfum. Skápar og innréttingar í góðu
ástandi. Þak, þakkantur og gluggar nýlegt.
Sameign í mjög góðu ástandi. Lagnir að
hluta til nýlegar, raflagnir nýlegar. Lóð er
girt. Húsið klætt m/áli, nýlegt plan. 9,2 millj.

Holtsgata 7A - 245 Sandgerði
131m2 5 herb. vel með farið, steinst.
parhús. Íbúðin er vel með farin, góðar
innréttingar, innihurðar spónlagðar. Þak og
þakkantur í góðu ástandi. Góður garður og
afgirt lóð. Við opið svæði á rólegum stað.
14,5 millj.

Breyting.

Samþ.

Minnkað í 1.41

A:2

Hannað:
Dags.

A:3

Teiknað:

GHS

GHS/SV

Yfirf:

IB

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURNESJA
Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ
Sími: 420 0100, Fax: 420 0111
Veffang: http://www.vss.is
Netfang: vs@vss.is

Innri - Njarðvík
Útlitsmyndir

DAGS.:

1:100

25-02-2005

TEIKN.NR.:

538-003
Verk.NR.:

VS059010
SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR:

Samþ:

Mávatjörn 13-15 ñ 260 Reykjanesbær
Mjög vandað einingaparhús í smíðum.
Skilast tilbúið undir tréverk.
160m2 4ra herb. Með innbyggðum bílskúr.
Afhending 1.sept 2005.
Nánari uppl. á skrifstofu
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Hóll - Tákn um traust
Hóll hefur frá upphafi verið frumkvöðull í
fasteignasölu og haft það að markmiði að
skapa umhverfi þar sem allir leggja
metnað sinn í að þjónusta þig.
Fagleg ráðgjöf um fjármögnun og
greiðslutilhögun ásamt skilningi á ykkar
þörfum er lykillinn að tækifærunum.
Möguleikarnir eru í raun rétt við
dyrastafinn
Kynntu þér íbúðirnar, fjármögnunina og
markaðinn um leið og þú skoðar
möguleika þína á því að eignast nýtt
heimili.

Afhending strax
Drekavellir - 221 Hafnarfirði
Vandaðar og vel skipulagðar 2ja og 4ra herbergja íbúðir í nýju
húsi við Drekavelli í Hafnarfirði. Íbúðirnar afhendast fullbúnar
með AEG ísskáp, uppþvottavél, örbylgjuofn, þvottavél og
þurrkara. Eikarparket á stofu og herbergjum. Gólf á baðherbergi flísalagt sem og geymslu og þvottahúsi.
Spónlagðar eikarinnréttingar frá Brúnás í eldhúsi og á baði
og allar hurðir í íbúðinni eru yfirfelldar og úr sama efni.
Lóð verður skilað fullfrágenginni, bílastæði malbikuð,
gangstéttar hellulagðar og garður við húsið tyrfður.
Hér vantar ekkert nema fleira skemmtilegt fólk með
húsgögnin.

595 9000
2ja herbergja

3ja herbergja

4ra herbergja

Sandavað - 110 Reykjavík
Vesturgata - 101 Reykjavík
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2ja
herbergja 71 fm íbúð á 2 hæðum með
sérinngang. Nýlegt eldhús með fallegum
innréttingum og parket á gólfum samtengd
við stofu. Verð 14,4m

Flétturimi - 112 Reykjavík
Falleg 3ja herbergja, 93,2 fm íbúð á 3.hæð í
fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. 2 rúmgóð
svefnherbergi með ágætu skápaplássi,
eldhús með borðkrók og stór stofa með
útsýni til suðvesturs. Góðar og sólríkar svalir.
Verð 18,8 millj.

Nýbygging í Sandavaði. Rúmlega 110fm 4ra
herb íbúð á þessum vinsæla stað í
Norðlingaholtinu. íbúðin selst fullbúin án
gólfefna og er til afhendingar í Okt 05. Verð
23,2 millj

Bakkastaðir - 112 Reykjavík

Seilugrandi - 107 Reykjavík
Falleg 70,9 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
með sérgarði á þessum vinsæla stað við
Seilugranda. Snyrtileg sameign. Laus
fljótlega. Verð 15,5 millj

Sandavað - 110 Reykjavík

Hóll fasteignasala er með glæsilegar íbúðir í byggingu á
einum besta stað í Norðlingaholtinu. Íbúðirnar eru frá 60 fm
til 122 fm og fylgja stæði í lokuðu bílskýli. Þó eru tvær
tveggja herbergja íbúðir sem ekki eru með stæði.
Íbúðunum verður skilað fullbúnum að innan án gólfefna og
flísalagnar. Allar innréttingar verða frá Brúnás samkv.
teikningu(möguleiki á ýmsum viðaráferðum). Innihurðir
verða frá Agli Árnasyni.
Afhending er upp úr áramótum 2005 - 2006

Sandavað - 110 Reykjavík
Glæsileg 74. fm. íbúð í nýju fjölbýli við
Sandavað í Norðlingaholtinu. Íbúðunum
verður skilað fullbúnum að innan án gólfefna
og flísalagnar.
Verð 22,3 millj.

Glæsleg íbúð á stórkostlegum útsýnisstað í
grafarvoginum. Gólfefni eru gegnheilt
parket, flísar og vandaður gólfdúkur. Íbúðin
er 127fm 4ra herb á 2. hæð (efstu) og með
sérinngangi. Mahogny skápar eru í öllum
svefnherbergjum. Eldhúsinnréttingin er ú
mahogny. Svalir út frá eldhúsi og einnig út
frá stofu. Verð 26,9 millj.

Eyrarholt - 220 Hafnarfirði
Mjög góð og snyrtileg rúmlega 63fm íbúð á
2. hæð í litlu fjölbýli á útsýnisstað í
Hafnarfirði. Parket, flísar og dúkur á gólfum.
Stórar flísalagðar svalir. Verð 13,9 millj.

Smárabarð - 220 Hafnarfirði
Vorum að fá í sölu 93 fm gullfallega íbúð á
vinsælum stað í Hafnarfirði. 2 herbergi og
stofa, parket á gólfum, þetta er björt og
skemtileg íbúð í góðu barnvænu umhverfi.
verð 17,9 millj

Leifsgata - 101 Reykjavík
Góð 101 fm 4ra herbergja íbúð á tveimur
hæðum 2-3 svefnherbergi möguleiki er á að
leigja út herbergi í kjallara eða hafa það
innangengt á milli hæða, þetta er góð eign í
miðbænum verð 19,8 millj

Stærri eignir
Hjallavegur - 104 Reykjavík
Vorum að fá í sölu mikið endurnýjaða 54,7
fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í þessu
góða húsi, sérinngangur er í íbúðina sem er
afar björt og skemtileg, nýleg
eldhúsinnrétting og tæki. Verð 13,2 millj

Berjavellir - 221 Hafnarfirði
Hóll kynnir glæsilega 3 til 4ra herb íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og sérstæði í bílageymslu í kjallara hússins.
Íbúðin er á jarðhæð garðmegin og er með hellu verönd.
Forstofa með náttúruflísum. Gólfefni eru flísar og parket,
kirsuberjainnréttingar. Verð 23,9m

Furugrund - 200 Kópavogi
Góð 75,5 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
góðu húsi, rúmgóð stofa með parketi
útgengt á góðar vestur svalir,2 herbergi, gott
baðherbergi flísalagt hólf og gólf, afar
barnvænt umhverfi, laus í júní Verð 15,6 millj.
sjá www.holl.is

Sæviðarsund 104 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús á einni hæð að
Sæviðarsundi, með með heitum potti.
Ræktaður, skjólgóður garður. Arin í stofu.
Verð: 45.9 millj.

© gandri - Guðmundur Andri Skúlason

Furuvellir - 221 Hafnarfirði
Skúlagata - 101 Reykjavík
Glæsileg rúmlega 81fm 2ja herb íbúð á
2.hæð í góðu lyftuhúsi. Glæsilegar
innréttingar í eldhúsi, baðherbergi með
hornbaðkari. húsið er klætt að utan. Verð
19,4 millj.

Engihjalli - 200 Kópavogi
Þrælgóð og snyrtileg rúmlega 78fm 3ja herb
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Gólfefni eru parket,
korkur og dúkur á herbergjum. Stofa með
útg út á góðar svalir. Verð 13,9 millj.

Gljúfrasel - 109 Reykjavík
Glæsilegt 9 herbergja 224,5 fm parhús með
séríbúð í kjallara. Húsið er á besta stað í
Seljahverfi. Parket og flísar á gólfum.
Útsýnisstaður. Eign sem vert er að skoða.
Verð . 36.9 millj.

Vorum að fá í einkasölu 188,8 fm einbýli á góðum stað á
völlunum í Hafnafirði, gert er ráð fyrir 3 svefnherbergjum
stofu og borðstofu, eignin skilast fullfrágengin að utan en
fokheld að innan lóð verður grófjöfnuð. verð 27,8 millj sjáið
myndir og teikningar á www.holl.is

Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík | www.holl.is | holl@holl.is | sími: 595 9000 | fax: 595 9001
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[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15

550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

BMW X5, skrd. 12/2003, e. 29.000 km.
4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
8.200.000 kr. Einn með öllu. 100% lán.
S. 515 7000.

SsangYoung Rexton, skrd.07/2002,
e:45.000 km, 2874cc, diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.950.000 kr. 100% lán
S:515-7000

Ford KA skrd.09/2000 e: 53.000 Km ,
1300 cc, beinskiptur Ásett verð 590.000
Kr 100% lán. S:515-7000

Hyundai
Elantra,
skrd.07/1996,
e:72.000 km, 1800cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 430.000 kr. 100% lán S:515-7000

Toyota Corolla 4x4 ,skrd. 05/1999, e.
110.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 890.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Daewoo Musso Grand Lux, skrd.
10/1998, e:110.000 km, 2874cc, diesel,
sjálfskiptur. Ásett verð 1.540.000 kr.
100% lán S:515-7000

Volvo S60 AWD 4x4 LPT-Turbo,
skr.9/2003 e: 18.000 Km , 2500 cc,
Sjálfskiptur, m/öllu. Ásett verð
3.790.000 Kr 100 % lán S:515-7000

Citroen Berlingo Van, skrd.10/2003,
e:21.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.140.000 kr 100% lán S:5157000

Toyota Rav4, Skrd. 07/2000, e:94.000
km. 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
1.480.000 kr. 100% lán S:515-7000.

Renault Clio, skrd.06/2000, e:65.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
720.000 kr. 100% lán S:515-7000

Volvo S80 LPT-Turbo, skrd.11/2002,
e:52.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.090.000 kr. 100% lán S:5157000

Toyota Avensis, skrd.03/2003, e:43.000
km, 1800cc, beinskiptur. Ásett verð
1.810.000 kr. 100% lán S:515-7000

Ford Mondeo, skrd.05/1995, e:123.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
430.000 kr. 100% lán S:515-7000

Honda Accord station, skrd.04/2004,
e:36.000 km, 2400cc, sjálfskiptur
m/öllu. Ásett verð 2.930.000 kr. Tilboð
2.790.000 kr. 100% lán S:515-7000

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

Opel Astra station, skrd.10/1999,
e:105.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 930.000 kr Tilboð 820.000
kr. 100% lán S:515-7000

VW GOLF 1.6 Comfort. Árg. 2000, Ek.
92 þ. km. Samlitur. 16” álfelgur. Filmur,
CD-spilari, spoiler o.fl. Mjög fallegt eintak V: 960 þús. Allir bílarnir eru til sýnis
og sölu hjá Bílalíf á nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls 11, 110 Rvk S:
562-1717, sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Kia Sorento V6, skrd.02/2003, e:36.000
km, 3500cc, Sjálfskiptur. Ásett verð
3.140.000 kr 100% lán S:515-7000

Citroen C3.skrd. 10/2002, e:25.000 km,
beinskiptur. Ásett verð 1.080.000 kr
100% lán S:515-7000

VW Golf, skrd. 01/1998, e. 84.000 km,
1400cc, beinskiptur. Ásett verð 590.000
kr. 100% lán. S. 515 7000.

Hyundai Elantra station, skrd. 08/1996,
e. 130.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 450.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Volvo 440 GLE, skrd. 08/1994, e.
180.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 350.000 kr. Tilboð 250.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Volvo XC90, skrd. 03/2003, e. 47.000
km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
4.990.000 kr. Einn með öllu. 100% lán.
S. 515 7000.

Citroen Xsara SX, skrd. 07/2001,
e:47.000 km. 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.050.000 kr Tilboð 950.000 kr.
100% lán S:515-7000.

Subaru
Legacy
Outback
H-6,
skrd.08/2002, e:37.000 km, 3000cc,
sjálfskiptur m/öllu. Ásett verð
3.150.000 kr. Tilboð 2.790.000 kr.
100% lán S:515-7000

Volvo V40 Special Edition, skrd.
12/2003, e:13.000 km. 2000cc, sjálfskiptur, leður og m.flr. Ásett verð
2.490.000,- kr. Tilboð 2.290.000 kr.
100% lán S:515-7000.

Ford Focus Trend station, skrd.11/2002,
e:90.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.180.000 kr 100% lán S:5157000

Daewoo
Lanos
Hurricane,
skrd.09/2002, e:37.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 990.000 kr. Tilboð 790.000 kr. 100% lán S:515-7000

Opel Vectra CD station skrd. 04/1998,
e:126.000 km, 1600cc, Sjálfskiptur.
Ásett verð 830.000 kr Tilboð 650.000
kr. 100% lán S:515-7000

Citroen Xsara SX station, skrd.02/2003,
e:30.000 km, 1600cc, beinskiptur, Ásett
verð 1.230.000 kr.100% lán S:5157000

Peugeot 406 station, skrd.10/1999,
e:100.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 920.000 kr.Tilboð 699.000
kr. 100% lán S:515-7000

VW Golf 4x4 station skrd.08/1997, árgerð 1998, e:163.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 650.000 kr
100% lán S:515-7000

Ford Mondeo Ghia, skrd.12/2002,
e:25.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.860.000 kr. Tilboð 1.660.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Focus H/S, skrd.06/1999,
e:123.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 790.000 kr. Tilboð 680.000
kr. 100% lán S:515-7000

Suzuki
Sidekick,
skrd.01/1992,
e:222.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 350.000 kr 100% lán S:5157000

Mazda
Demio,
skrd.06/1999,
e:131.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 550.000 kr Tilboð 450.000
kr. 100% lán S:515-7000

Ford Mondeo Ambiente, skrd.07/2003,
e:30.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.870.000 kr. Tilboð 1.590.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Mondeo GHIA skrd.02/2004 e:
61.000 Km , 2000 cc , sjálfskiptur. Ásett
verð 1.990.000 Kr Tilboð 1.790.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Focus H/S station, skrd.10/2000,
e71.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.050.000 kr. 100% lán S:5157000

Ford Fiesta Trend, skrd.01/2003,
e:42.000 km, 1400cc, Beinskiptur. Ásett
verð 1.160.000 kr 100% lán S:5157000

Toyota Corolla Sol, skrd.08/2004
e:13.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.890.000 kr 100% lán S:5157000
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MMC Galant 2.4 ES ‘03 , ssk., ek. 45
þús., cd, perluhvítur. Verð 1.890 þús.
Uppl. í s. 892 5628.

2 milljónir +
Almera ‘97. e. 90þ. Sjalfsk. Ásett um
550þ tilboð 499þ stgr. 8982544 /
8991178.

Volvo V70 XC “Cross Country”, skrd.
12/2002, e. 208.000 km, 2400cc, diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.990.000 kr.
Tilboð 2.490.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Subaru forrester 10/02 4x4, ek 22.700
km, ssk., dökkrauður dráttarkrókur,
álfelgur, hlíf á afturst., varadekk á felgum fylgja. Uppl. í síma 820 1101 og
820 1102.

Citroen C2, skrd.10/2004, e:4.000 km,
1360cc, beinskiptur. Ásett verð
1.320.000 kr. Tilboð 1.190.000 kr.
100% lán S:515-7000

Daewoo Leganza CDX, skrd.06/1998,
e:66.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 650.000 kr.
100% lán S:515-7000

Nissan
Primera
GX
station,
skrd.05/1999, e:100.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 760.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Mustang 2005. Nýr frá verksmiðju.
V6 kr. 2.525.000, V8 kr. 3.265.000. Þú
finnur fjölda bíla á frábæru verði í bílabúð www.islandus.com. Þjónustusími
552 2000. www.islandus.com

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Til sölu Honda Civic árg 96. Möguleiki á
yfirtöku á láni c,a 10 þús á mán. Snyrtilegur og góður bíll á góðu verði. Uppl í
síma 567 5180.
VW Golf árg. ‘97, ek. 145 þ., álfelgur,
spoiler. Verð 400 þ. S. 865 3224.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Honda Accord ‘03 beinsk. ljósgr. 2L. Ek.
44þ. Vel með farinn, 1 eigand. V. 1760þ.
Bílalán 1.070 þ. Uppl. í s. 899 9096.

Honda Jazz ‘04 silfurgr. ek. 7þ. km. ssk.
V. 1420þ. Sumar og vetrardekk. S: 899
9096.

500-999 þús.

Nissan Primera ‘98, ek. 118 þús, nýsk.
‘06. Bíll í góðu ásigkomulagi. Verð 550
þús. S. 699 5565.

Dodge Magnum 2005. Nýr frá verksmiðju. 3.320.000 eða V8 m/fjórhjóladrifi kr. 4.360.000. Þú finnur fjölda bíla
á frábæru verði í bílabúð www.islandus.com. Þjónustusími 552 2000.
www.islandus.com

0-250 þús.

Daihatsu Charade CX, skrd.05/1998,
e:83.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr. Tilboð 499.000 kr. 100%
lán S:515-7000

Landrover Discovery II ES TD5 Ekinn 10
þús km.Sjálfskiptur, leður, rafm. í sætum og rúðum, “Sound System” loftpúðafjöðrun, sjálfvirk loftkæling, ofl.
Þetta er síðasti sýningarbílinn frá Þýskalandi. Til sýnis á staðnum. Verð: 3.740
þús.
MMC Lancer GLXi station , árgerð 1996,
skrd.10/1995, e:147.000 km, beinskiptur. Ásett verð 530.000 kr Tilboð
399.000 kr. 100% lán S:515-7000

Dodge Caravan SXT m/DVD árg. 2005.
7 manna, V6 3.3, ek. 29 þ.km. DVD, CD,
innbyggð barnasæti, dökkgrænsans, sk.
‘07. Sem nýr. V. 2.950 þús., áhv. 2,1,
skipti athugandi. Uppl. í s. 896-6612.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Volkswagen Golf 1.6 Comfortline, nýskr.
04/’01, ek. 57 þ. km, gullsans, spoiler,
spoiler kit, 16” álfelgur, samlitur o.fl.
Verð 1.350.000. Heimsbílar eru staðsettir á nýja stóra bílasölusvæðinu við
Klettháls 11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Ford Focus Sedan Ghia skráður nóv. ‘99
til sölu. Sjálfskiptur. Ekinn 86 þús. Verð
870 þús. Uppl. í síma 821 7519.
Til sölu Landcruiser VX 00/05.Ek. 88
þús., vel með farinn, mikill aukabún.,
90.000 km skoðun. Verð 2.800.000. S.
898 6687.

Til sölu Nizzan Sunny SLX, árg ‘94, ek.
157 þús. Verð ca. 250 kr. Skipti möguleg á skellinöðru eða vespu. S. 863
4317 Heimir.

Bílar til sölu

Bílar óskast
Til sölu Ford focus five, árg.2000,
1600cc, beinsk. ek.76000, (15” vetrard.
‘NÝTT) 16” sumard. ljósblár 5 dyra. Tilboð óskast, einstaklega vel með farinn,
reyklaus uppl. í síma 6962174.
Mazda 323 árg. ‘90, nýsk. toppbíll. Verð
90 þús. Uppl. í s. 555 4527 og 894
3951.

Daewoo
Lanos,
skrd.07/2000,
e:102.000 km, 1500cc, beinskiptur.
Ásett verð 540.000 kr 100% lán S:5157000
LMC og Burstner Hjólhýsi . Mikið úrval
af glæsilegum LMC hjólhýsum frá
þýskalandi. Erum einnig að fá Buerstner
hjólhýsin. Ekki missa af þeim. Víkurverk
Tangarhöfða 1. sími 557 7720 www.vikurverk.is

Bíll eða jeppi óskast á 80-170 þ., má
vera bilaður og óskoðaður. Sími 690
3466.

Jeppar

Hilux X/C ‘88, V6, 38’’. Verð 555 þús.
Lexus Is 200 Sport, ‘00 ek. 85 þús. V.
2050 þús. Uppl. í s. 867 2319 eftir kl.
19.

Suzuki Sidekick ‘94, sjálfsk., rafm. í rúðum, sparneytinn, listav. 380 þ., fæst á
240 þ. S 690 3466.
Toyota Corolla 1600 árg. ‘93, toppeintak nýsk., CD, rafm. í rúðum, sumardekk
á álf. geta fylgt. Fæst á flottu verði. S.
696 8584.

Ford Explorer, skrd.07/1998, e:115.000
km, 4000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.490.000 kr. 100% lán S:515-7000

Óska eftir bíl skoðaðan ‘05/’06. Verð Kr.
100-200 þús. Uppl. í s. 868 7203 eftir
hádegi.

MMC L300 8 manna árg. ‘90, sk. ‘05. V.
120 þ. Skipti á ódýrari koma til greina.
S. 661 3548.

MMC Galant 2000 GLSi 4ra d., ssk., árg.
5/’98, ek. 150 þ. Álf., CD-spilari. Gullfallegur bíll. Áhv. 670 þ. til 38 mán. 25 þ.
á mán. Verð 1.070 þús. Uppl. í síma 487
5838 & 892 5837.

1-2 milljónir

Toyota Landcr ‘99 100 vx V8, ekinn 110
þ. km. Verð 3.590.000. Dráttarkúla,
glertopplúga. Tems, leður, 6 diska CD.
Reyklaust ökutæki. Mjög gott eintak.
Uppl. í s. 856 6776.

250-499 þús.
Húsbílar. Landsins mesta úrval af húsbílum.
Framdrifnir,
afturdrifnir
Ford,Fíat,Bens Víkurverk Tangarhöfða 1
sími 557 7720 www.vikurverk.is
Suzuki Liana 4x4, skrd. 05/2004, e.
13.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.670.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik
Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

Tilboð....! Innflutningsverð 2,990þ.Cherokee Overland 2002 með öllu, ekinn
30 þ. mílur. Uppl. í s. 848 1515.

Toyota Carina E GLi, skrd. 09/1995, ek.
148.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 490.000 kr. S. 894 2898.

Sparneytinn og góður jeppi fyirir sumarferðalagið. Þú situr hátt í þessum.
Korando. 2,3TDI. ek 101þús. 31”sumar/vetrar. Verð 1150þús. s. 6609043

Pajero díesel túrbó árg. ‘00. Ek. 95 þ. m.
öllu, engin skipti. Uppl. í s. 897 9967.
Gott verð.

ÞJÓNUSTA
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Pallbílar

Vélsleðar

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð Armar ehf s:565-4646
& 660-1700

Kerrur

Fjórhjóladrifnir Ford pallbílar 2005. Nýjir frá verksmiðju. F150 og F350 kr.
3.450.000. Þú finnur fjölda bíla á frábæru verði í bílabúð www.islandus.com. Þjónustusími 552 2000.
www.islandus.com

Vörubílar

Kerrur !

Fólksbíla-, mótihjóla og jeppakerrur úr
galvaniseruðu stáli, með og án sturtu,
með og án bremsa, með ljósabúnaði.
Verð frá 85.000- Vélar og þjónusta
Reykjavík, sími 5 800 200. www.velar.is
Hafið samband við sölumenn.

Handpallettutjakkar

Sterkir og endingargóðir, Jungheinrich
lyftigeta 2200 kg. með hraðlyftibúnaði.
Verð frá 43.000.- án vsk. Vélar og þjónusta, Járnhálsi 2, s. 5800 200, www.velar.is Hafið samband við sölumenn.

Hjólhýsi
Volvo FM 12 420 8x4 1999, ekinn
158.000 km. Getum útvegað þennan
bíl ásamt fleiri bílum,vögnum og tækjum erl. frá Heiði Vélahlutir. S. 534 3441.

Gúmmíbátar og Gallar

KE Málmsmíði. Hamarshöfði 5, Sími
587 0626. www.ke.iswww.ke.is

Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á
góðu verði. Uppl. í s. 6607570
www.gummibatar.net

Jeep Grand Cherokee 2005. Nýr frá
verksmiðju. Laredo kr. 3.690.000,
Limited kr. 4.450.000. Þú finnur fjölda
bíla á frábæru verði í bílabúð www.islandus.com. Þjónustusími 552 2000.
www.islandus.com

Til sölu hjólhýsi árg. ‘99. Sem nýtt, lítið
notað. Uppl. í s. 896 0995.

Scania 8x4 1993 ekinn 606.000 km
góður bíll mikið endurnýjaður S 5343441 893-0411

Vinnuvélar

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftuborð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjónusta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Hjólbarðar

Bátar
Nissan Terrano II
Luxery TDI

Árg. 2000 ekinn 90 þús., 7 manna, sóllúga, sjálfskiptur, fjarstart, hiti í sætum,
auka dekk á felgum o.m. fl. Er til sýnis
að Smiðjuvegi 1, Kópavogi. Verð 2.195
þús. Engin skipti. Uppl. í s. 860 1122.

Toyota Rav 4, 4x4 árg. 2002, ekinn 65
þús. km. Vetrardekk á felgum, krókur og
fl. Reyklaus dekurbíll. Verð 1990 þús.
Uppl. í s. 565 7161 & 892 6171
Til sölu MAN 26-361.6x6 árg. 1986. Ekinn 490 þús. km. Bíllinn er nýskoðaður
og í mjög góðu lagi. Uppl. í s. 471 2142
& 893 3411.

Vörubíladekk Gott verð

Flestar stærðir. Ný og sóluð. Verð frá kr.
29.900,- m/vsk. ALORKA.is, sími 577
3080.

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Ódýr jeppadekk ! ! !
28” 235/75R15, kr. 8.900,30” 30x9.50R15, kr. 10.400,30” 245/75R16, kr. 10.900,31” 31x10.50R15, kr. 11.900,32” 265/75R16, kr. 12.900,Sendum frítt út á land
ALORKA.is, sími 893 3081

Mótorhjól
Toyota Land. VX90 33” árg. ‘97, ek. 269
þ. Góður bíll. V. 1550 þ. S. 861 8050.
Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Ford Explorer 2005. Nýr frá verksmiðju.
XLS 4x4 kr. 3.510.000. Limited kr.
4.498.000. Þú finnur fjölda bíla á frábæru verði í bílabúð www.islandus.com. Þjónustusími 552 2000.
www.islandus.com
Götu skráð Enduro hjól frá 199.000 kr.
Motorcross hjól frá 179.000 kr. Nánari
uppl. www.fjorhjol.is eða sími 899
4550.

Isuzu Trooper árg. ‘00, 44” breyttur, low
gír, ekinn 82 þús. Einn með öllu. S. 866
8427.

Til sölu 4 stk. sumardekk, sem ný, stærð
195x65 á 4 gata 15” álfelgum. Gott
verð. S. 867 3825.

Toyota Rav4 VVTi árg. ‘01, ek. 68 þ. 5 d.,
svartsanseraður, rafm. í öllu, glertoppl.,
útv., CD, leðurákl., álf., krómaðir sílsabogar, dr.kúla, fjarst. samlæsingar,
spoiler, brettakantar, kastarar, filmur í
rúðum. Bílalán 1.530 þ. til 26 mán. afb.
66 þ. á mán. Verð 1.780 þ. Glæsilegur
bíll. Uppl. í síma 487 5838 & 892 5837.
Jeep Grand Cherokee Limited ‘00 V8
4.7l 235 hö, ekinn 82 þ.m., QuadraTrac,
ljósbrún leðurinnrétting, upphituð sæti,
sóllúga, fjarstart, CD magasín, sk. ‘06.
Gott ástand, ekkert tjón. Verð 2.250
þús., áhv. 1360 þús., skipti athugandi.
Uppl. í s. 896-6612.

Renault Scenic 02/97, ek. 128 þ.km, 5
gíra, skoðaður ‘06. Gott ástand. Verð
490 þ. stgr. Uppl. í s. 864-0695.

Nissan Patrol ‘94, ekinn 257 þ. til sölu.
Dráttarkúla. V. 1.150 þ. Skipti á ód. S.
894 3103.

Toio heilsársdekk á álfelgum 4 stk.
235/45 R17” 97 V. Undan Audi A4.
Bristol jeppadekk 4 stk. 235/60 R16”.
Álfelgur 2 stk. 14” undan Toyota. Uppl. í
s. 588 4822 & 821 9699.

Til sölu Honda Shadow 1100cc
árg.2000 Upplýsingar í síma 8942044
(Jón)

Sendibílar

Til sölu VW LT35 sendibifreið árg. 1997
ek. 178.000. Lítur mjög vel út og er í
góðu standi. Hentar vel í að breyta sem
húsbíl. Uppl. í s. 893 4003.
Vantar sendibíl m/kassa + lyftu á allt að
1 m, flest kemur til greina. S 690 3466.

Varahlutir

Lyftarar

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

Yamaha TTR 125L árg. 2001. Frábært
fjórgengishjól, upplagt fyrir yngri/minni
ökumenn. Verð 260 þús. Uppl. í s. 894
2400.
Öku- og bifhjólakennsla. Ný hjól nýjar
áherslur. Davíð S. Ólafsson. S. 893
7181. www.simnet/dso.is

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð Armar ehf 565-4646
& 660-1700

-björt og brosandi
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Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.
Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Tek að mér regluleg þrif fyrir heimili, fyrirtæki, einnig flutningsþrif. Mikil reynsla,
reglusemi. Ásta 848 7367.

Ræstingar
Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Til sölu

Steinull

Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu
og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,
spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.
Opið frá 08.00-18.00 mánudagaföstudaga. Betri vara, betra verð.
Sími 567 6020. Bíldshöfði 18

Til sölu. Holsteinar 20x20x40, holhellur
9x20x40, massifar hellur 7x40x40 og
9x40x40. Uppl. í síma 8964250
Erum byrjuð aftur að selja garðhúsgögnin sem slógu svo rækilega í gegn
síðastliðið sumar. Farið inn á heimasíðuna www.vidarko.is eða komið á sýningarsvæði okkar að Dalveg 28 Kópavogi og skoðið úrvalið. Viðarkó, Dalveg
28, Kópavogi, Sími 517.8509, Netfang
vidarko@vidarko.is

Expo auglýsingaskilti 50x70 kr. 7.900. +
vsk. Eigum til gott úrval af skiltum í öllum stærðum og gerðum. Verslunartækni ehf. Draghálsi 4 S. 535 1300
http://www.verslun.is

Alternatorar-startarar

Verslun

bilapartar.is

Alhliða fjármála- og
rekstrarráðgjöf- Skattskil
og bókhaldsþjónusta.
Sími 517 1030 OG
822 9670.
Endurskipulagning fjármála, fjármálaráðgjöf, samningar við lögmenn, banka og aðra kröfuhafa.
Stofnun einkahlutafélaga, bókhaldsþjónusta og skattskil. Geymið auglýsinguna.
Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 Sími 517 1030 og 822 9670
kaflaskipti@rsg.is

Prenthylki

Ný og bætt heimasíða www.prenta.is. Seljum áfyllingar í alla prentara. Fyllum á öll
prenthylki. www.prenta.is Bolholti 6 Rvk.

Hillur. Síður kvenmanns leðurjakki,
Bókin SOS Hjálp fyrir foreldra, ný ónotuð brauðgerðavél. 33” dekk og álfelgur
Toyota Hi-Lux fylgir. Pajero Ssk., og vél,
tilboð. Uppl. í s. 567 8999 & 864 0963
Sjá www.folk.is/55555

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

www.rum.is frábær fermingartilboð,
Amerísk fermingarrúm frá 29.900 kr.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akureyri, s. 551 5200 & 461 5300

Til sölu nokkrar nýlegar þvottavélar.
Tökum bilaðar uppí. Sími 847 5545.

Nýtt!!!

Nýlegt 24 blaðka Trimmformtæki til
sölu, litið notað. Selst á 90.000 stgr. S.
697 8602.

Golf, Polo, Skoda Fabia, Feilicia, Neon,
MMC, Nissan, Subaru, Toyota 4 runner,
Applos ofl. Hedd, Skemmuvegi 16.

Trimmformtæki stórt

Tilbúnir stigar og hringstigar með harðviðar þrepum og handlista. Handriðaefni í tré, smíðajárni og ryðfrítt stál, á
lager. Stigalagerinn,Dalbrekku 26, s.
564 1890

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘99-’03, Terrano II ‘00 ofl. teg.

Bílapartasalan Ás

Ísskápur 180 cm tvískiptur á 15 þ., 140 cm
á 10 þ. 120 cm og 85 cm á 8 þ. Barnakerra
á 3 þ. Þríhjól á 3 þ. Barnabílstóll á 3 þ.
Einnig varahlutir í ýmsa bíla og mikið af
dekkjum á felgum. S. 896 8568.

Óska eftir gám 20 til 40 fet. Verðhugmynd 50 til 100 þús. Einnig til sölu 100
fm af doka. Uppl. í s. 696 4772.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91,
Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90,
Primera ‘93, Escort ‘88. Hyundai Coupe
Turbo ‘93. Sonata ‘92. Kaupi bíla. S. 896
8568.

Hótelrúm óskast keypt. 90x100cm. Ca
12 stk. Uppl. gefur Kristín í síma 895
7817 eða í póstf. kristin_elfa@hotmail.com

100% Verðvernd!!!!

Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Ozzy Osbourne safn til sölu, selst í heilu
lagi. Uppl. í cooper@simnet.is

Kr. 4.800

Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S 568 2878 691 0808 Síðumúla 13, 108
R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153 (Friðrik). Frá kl 8-23.

KÍKTU Á ÞETTA !!!

Frí ástandskoðun- Frí 30daga vírusvörnFrí Rykhreinsun. Notaðar og nýjar tölvur- leitið tilboða.. Sækjum og sendum
innan höfuborgasvæðisins. BMS-Tölvulausnir 565 7080, www.bms.is

Lækkað verð á tímaritum.
Griffill, alltaf ódýrari.

Stærsti stállager landsins.
Sindri.

Endurvinnslan,
Knarrarvogi er opin frá
10-18.

Hreingerningar

Hemlahlutir í bíla
Fálkinn

Loftræstiviftur – borðviftur
Fálkinn

Rafhlöður í neyðarljós.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Reimar í bíla
Fálkinn

Flex -T vinnustöðvar á
30.prósenta
kynningartilboði.
Á .Guðmundsson,
Bæjarlind, Kópavogi

Sumargjafir eru betir en
aðrar.
Bókabúð Máls og
Menningar Laugavegi
Ótrúlegt verð á
sumardekkjum.
13 tommu á 3.999 og 14
tommu á 4.999.
Hagkaup, Skeifunni.

“Elegance poolborð”

Nostra - Hreingerningarþjónusta. Tökum að okkur heimilisþrif, flutningaþrif,
teppahreinsanir, stigagangar og fyrirtæki. Ellý s. 898 9930, einnig er hægt
að senda fyrirspurnir á nostra@nostra.is
Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru s. 699 3301.

Heildarlausnir í
skrifstofuhúsgögnum.
Á. Guðmundsson,
Bæjarlind, Kópavogi

Benecol fyrir þá sem vilja
lækka kólesteról.
Mjólkursamsalan

Danskar bækur.
Penninn-Eymundsson
Austurstræti

Til bygginga

Verdæmi:Dynasty
8
ft
(eik)277.500,Cavalier 9 ft(hnota)
265.900. Hámarksgæði, lágmarks verð
S. 698 3917. www.147.is/jb

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Jeppakerrur
Víkurvagnar

Mark skrifstofustólar á
tilboðsverði.
Á.Guðmundsson,
Bæjarlind Kópavogi.

Tölvur

Okkar árlega rýmingarsala. 50-70% afsláttur af öllu í versluninni. Nú er tækifærið, ekta pelsar á hálfvirði og margt fl.
Sigurstjarnan, (bláu húsin) Fákafeni.
Opið frá 11-18 virka daga og 12-16
laugardaga. S. 588 4545. Vaxtalausar
léttgreiðslur

Trjáklippingar. Klippi og grisja garða,
tugára reynsla. Sanngjörn þjónusta.
Uppl. í s. 698 7991. Gunnar, garðyrkjumaður.

Kr. 5.490

Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S 568 2878 691 0808 Síðumúla 13, 108
R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Tónlist

Lítið fyrirtæki í garðaþjónustu á Suðurnesjum til sölu. Miklir tekjumöguleikar
fyrir 1- 2 aðila. Auðveld kaup. S. 861
7600.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Sjónvarp
Öðruvísi vörur - örðuvísi búð, fallegar
tækifærisgjafir. NÝTT. Eve Taylor frá
toppi til táar. Glæsilegt úrval. Opið
mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilmur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

Málarar

Nú er rétti tíminn að leita tilboða í garðsláttinn fyrir sumarið. S. 897 5730.

Óskast keypt

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554-1989 www.gardlist.is .
Felli, snyrti og klippi tré og runna. Halldór Garðyrkjum. Uppl. í s. 698 1215.

Þvottavélar

Hedd 557 7551

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., allar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna... Nú er tíminn til
að klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins! Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá 1988.

Brúnn hornsófi, nýlegur, til sölu ásamt
púðum, kr. 80.000. S. 699 3274.

Canon EOS 300 með 20x50 linsu. Lítið
notuð, verð 67.000. Einnig Canon linsa
28x135, ónotuð, kr. 42.000. Sími 822
0011.

Bílapartar v/Rauðavatn, s. 587 7659.
Erum eingöngu með Toyota. Kaupum
Toyota-bíla. Opið virka daga frá 10-18.
www.bilapartar.is

Viðgerðir

Ráðgjöf

Digital myndavél

Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf. Helluhr. 4, s. 555 4900.

Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

- Bókhald/Ársreikningar - Skattframtöl fyrir lögaðila/einstaklinga Stofnun félaga - Vsk.uppgjör Launaútreikning ofl.
Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ, sími 566 5050. GSM 894
5050, 894 5055.

Hækkunarstykki fyrir Liebherr 50K-63K
krana. Útvegum einnig nýja og notaða
byggingarkrana, www.mot.is Mót ehf.
s:544 4490

Kíkjið við og sjáið breytingarnar. Opið 1218 virka daga. S. 694 6016 & 551 2306.
Tilbúnir stigar og hringstigar með harðviðar þrepum og handlista. Handriðaefni í tré, smíðajárni og ryðfrítt stál, á
lager. Stigalagerinn, Dalbrekku 26, s.
564 1890.

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafélaga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.

Þýsk gæðavara frá SEIFERT, kónar, rósir,
mótarör, plötustólalistar, ofl. Mót ehf.
heildverslun, s:544 4490

Skransalan Skipholti 29A
er komin í ný föt.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Opel, Opel, Opel, Opel. Kaupi bíla. S.
483 1919 & 845 2996 553-9900.

Auglýsingaskilti

Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Halldór S. 892 7285.

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.

Garðyrkja

Nýjar 3 og 4 spjalda hurðir úr furu og
eik með körmum og þröskuldum. Gott
verð. S. 892-3506

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Tek að mér þrif í heimahúsum. Mikil
reynsla, vön og vandvirk. Uppl. í s. 696
1541.

Bókhald

Rýminarsala á Loftaþiljum,
Hurðum og Parketi
verð frá kr. 600 m2.
Parki, Dalvegi 18
Kópavogi.

Dráttarbeisli
Víkurvagnar
Sumargjafir eru betri en
aðrar
Penninn-Eymundsson
Símarafhlöður.
Rafhlöðubúðn Rafborg.
Virkni Benecols er
vísindalega staðfest.
Benecol fyrir þá sem vilja
lækka kólesteról.
Mjólkursamsalan
Vasaljós.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
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FUNDIR

SMÁAUGLÝSINGAR

Aðalfundur

Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

Stjórn
Eflingar-stéttarfélags

Húsaviðhald

Líkamsrækt
Fit - Pilates

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Námskeiðin vinsælu með stóru Fit-Boltunum. Alhliða styrktaræfingar sem
þjálfa djúpvöðva líkamans og gefa langar fallegar línur og flatan kvið. Uppl. í s.
896 2300 og á www.einka.is

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.

Fæðubótarefni

Er vírus í tölvunni eða er hún biluð?
Mæti á staðinn. Þekking og reynsla í 20
ár. S. 696 3436. www.togg.biz

Ég;-12 kg/ 8 vikur. Þú;??? Allt er hægt
með Herbalife!! Sigurborg, s. 865 8607.

Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður s.
898 0690, til kl. 23 alla daga.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

Nudd
Heilun

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Stendur með þér!

Vantar þig pening fyrir sumarið?
www.diet.is/auka Hringdu strax! Margrét s:699-1060
Glæný! Skoðaðu arangur.is Þökkum frábærar viðtökur. Lífsstílsráðgjöf s. 586
8786.

Start tölvuverslun, Bæjarlind 1,
Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Breytingar á reglugerðum fræðslusjóðs og
sjúkrasjóða
fyrir
3. Önnur mál

Rafvirkjun

Tölvuviðgerðir - Vírushreinsanir - Uppfærslur

Eflingar-stéttarfélags
Aðalfundur Eflingar-stéttarfélags verður
haldinn þriðjudaginn 19. apríl 2005 í
Kiwanishúsinu við Engjateig 11
og hefst kl. 20.00.

Tölvur

Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

Snyrting
Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýjun og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Námskeið

Meindýraeyðing
Viðgerðir

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Er húðin þurr?

Djúpnæring með hljóðbylgjum. 1/2 klst
kr. 2.900- Greifynjan Hraunbæ 102,
sími 587 9310. opið frá kl 9-20.

Öll meindýraeyðing fyrir
heimili, húsfélög. S. 822 3710.

Flottar neglur.

Gott verð. Opið 10-18. Tímapantanir í S.
869-8964.

Spádómar

Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina
pípara. S. 699 0100 & 567 9929.

www.k-2.is
Sú breyting hefur átt sér stað að Pósthúsið hefur nú tekið við
dreifingu Fréttablaðsins og Dv. Ef þú hefur áhuga að slást í
hóp blaðbera hafðu þá endilega samband í síma 5858330.
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi:
Á virkum dögum:
101-22
Hávallagata
Túngata
101-37
Hólavallagata og fl.
101-38
Sólvallagata
101-39
Bjarkargata og fl.
101-45
Blómvallagata og fl.
101-55
Bergstaðastræti
101-59
Öldugata
103-01
Efstaleiti og fl.
104-02
Brúnavegur og fl.
104-03
Laugarásvegur
Sunnuvegur
104-14
Drekavogur og fl.
104-25
Drekavogur
Efstasund
105-04
Háteigsvegur
105-06
Bolholt og fl.
105-07
Flókagata
105-13
Reynihlíð og fl.
105-24
Miðtún
Samtún
105-47
Flókagata
Skeggjagata
107-04
Einimelur og fl.
107-06
Grenimelur
107-08
Tómasarhagi
107-09
Grímshagi og fl.
107-13
Ægisíða
108-28
Ljósaland og fl.
110-18
Birtingakvísl og fl.
113-02
Maríubaugur
113-09
Grænlandsleið
Jónsgeisli
200-01
Kópavogsbraut og fl.
200-15
Hjallabrekka og fl.
200-17
Hjallabrekka og fl.
200-26
Hvannhólmi og fl.
200-38
Gnípuheiði og fl.
200-50
Hlaðbrekka og fl.
200-58
Auðbrekka
220-01
Flókagata og fl.
220-28
Lækjargata og fl.
220-33
Hringbraut og fl.
220-42
Brattholt og fl.
220-49
Garðavegur
Norðurbraut
221-09
Einihlíð og fl.

103-01
104-03

Um helgar:
101-21
Blómvallagata og fl.
101-34
Aðalstræti og fl.
101-35
Hofsvallagata og fl.
101-37
Hólavallagata og fl.
101-38
Sólvallagata
101-39
Bjarkargata og fl.
101-45
Blómvallagata og fl.

220-01
220-02
220-24

104-04
104-14
104-32
105-18
105-24
105-37
107-06
107-10
107-17
108-18
110-18
190-03
200-05
200-10
200-11
200-15
200-21
200-24
200-36
200-41
200-47
200-54
200-56
200-57
200-59
210-14
210-15
210-18
210-30
210-33
210-34
210-38

220-30
225-07
230-16
240-01

Efstaleiti og fl.
Laugarásvegur
Sunnuvegur
Laugarásvegur
Drekavogur og fl.
Kleppsvegur
Barmahlíð
Miklabraut
Miðtún
Samtún
Bólstaðarhlíð og fl.
Grenimelur
Dunhagi og fl.
Kaplaskjólsvegur
Nesvegur
Borgargerði
Rauðagerði
Birtingakvísl og fl.
Brekkugata og fl.
Borgarholtsbraut og fl.
Holtagerði
Hraunbraut
Kársnesbraut
Hjallabrekka og fl.
Aspargrund
Birkigrund
Daltún
Ástún
Skálaheiði
Álfaheiði
Álfhólsvegur
Brekkuhvarf og fl.
Álfhólsvegur
Þinghólsbraut
Bakkabraut og fl.
Melaheiði og fl.
Hraunholtsvegur og fl.
Garðaflöt
Smáraflöt
Stekkjarflöt
Garðaflöt
Lindarflöt
Hlíðarbyggð
Lyngmóar
Ásbúð
Bæjargil
Urðarhæð
Krókamýri
Langamýri
Flókagata og fl.
Krosseyrarvegur og fl.
Skjólvangur
Sævangur
Hvammabraut og fl.
Brekkuskógar og fl.
Brekkubraut og fl.
Fornavör og fl.

10 grunnreglur fyrir þá sem þora! Einfaldar hollustureglur byggðar á því sem
virkar frá m.a. South Beach, Atkins, hráfæði og nýja fæðupýramídanum. Hið
vinsæla fræðslu- og matreiðslunámskeið Þorbjargar næringarþerapista
D.E.T. og Umahro matlistarmanns. Ein
kvöldstund 19. april kl. 19:00-23:00,
Maður Lifandi, Borgartúni 24. Verð
6.900 kr. Innifalin ítarleg gögn og góðar
ráðleggingar og fult af bragðbitum.
Bókun i sími 692 8489 og glofax@mac.com. Nánari upplýsingar hjá
www.madurlifandi.is

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Glerjun og
gluggaviðgerðir !

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.
Steypusögun, kjarnaborun og múrbrot.
Hvergi betra verð. Leitið tilboða í s. 869
8156.

Stífluþjónusta

Alspá 908-6440

Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tarrot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.
Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is
Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir.
Einnig innanhúsviðgerðir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709.
Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir.
Einnig innanhúsviðgerðir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709.

Windows XP kerfisstjóranám. 63 st. á
aðeins kr. 69.900. Hefst 3. maí. Rafiðnaðarskólinn www.raf.is

Spásíminn 902-5052. Spái í spil og
Tarot spil. Opið frá kl. 20 - 23 Björk.
908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Iðnaður

Önnur þjónusta
ALVÖRU BÓN OG ÞVOTTUR. Teka að
mér að þrífa og bóna bíla að innan jafn
sem utan. Vönduð vinnubrögð og 20
ára reynsla. Sími 8660784

Húsgögn

Heilsuvörur

Stífluþjónustan ehf

Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.
Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Sófalist

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Fallegar yfirbreiðslur fyrir sófa stóla og
borðstofustóla. Sérsaumuð rúmteppi
og púðaver. Opið mán - fimmtudaga
15.00 - 18.30, laugard. 11.00 - 15.00
Sófalist, Síðumúla 20 ( 2 hæð ),
www.sofalist.is Sími 553-0444.
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Fyrir veiðimenn

Íbúðir á Benidorm. Erum með 10 íbúðir á
leigu bæði 1 og 2ja svefnherbergja íbúðir í allt sumar. Skoðið heimasíðu okkar
www.icemar.com Email: info@icemar.com eða síma 0034-690 115 909

Óska eftir ráða hársnyrti í fullt starf.
Upplýsingar í síma 861 8050.

Veitingahúsavinna.

Viljum bæta við okkur hressu, duglegu
starfsfólki til þjónustustarfa. Vaktavinna
og hlutastarf í boði. Einnig vantar okkur
dyraverði um helgar. Umsóknir og uppl.
á staðnum daglega eða á vefnum
www.kringlukrain.is

Grafarvogur 2 herb raðhús. 500 m.í
golf,Egilshöll. Leiga 65þ pr mán. Uppl
serbyli@hotmail.com
Til leigu sérlega rúmgóð einstaklingsíbúð á góðum stað í Garðabæ. Upplýsingar í síma 899 0661.

Atvinna í boði

66fm íbúð til sölu í Reykjavík. Uppl. í
síma 456 4832.

www.sportvorugerdin.is

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Húsnæði óskast
Reglusamt & reyklaust par óskar eftir 2ja3ja herb. íbúð til langtímaleigu í Rvk. frá 1.
júní. S. 699 2227 & 863 3426.

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Sófasett 3+tveir stólar og svefnsófi
1,60. Selst ódýrt. Uppl. e. kl. 16 í s. 699
8796.

Antík
Laxá á Refasveit. Eigum til lausar stangir . Uppl. í síma. S. 898 3440, 824 5406
& 893 0630.

Óska eftir fallegri, ódýrri, hlýlegri, helst
3ja herb. íbúð frá og með 1. maí. Afar
hljóðlátur, skilvís og góður leigjandi í
boði fyrir rétta aðila. Vinsamlegast
sendið upplýsingar um verð og stærð
íbúðar á sigurs_428@hotmail.com
Viljum taka á leigu einstaklingsíbúð með
húsgögnum, miðsvæðis í Reykjavík, fyrir
erlendan starfsmann Pegasus kvikmyndagerðar. íbúðin þarf að vera laus frá
20.apríl til 10 júní. Öruggar greiðslur.
hronn @pegasus.is eða 414 2025.
Óska eftir 3ja til 4ra herb. íbúð á leigu
til skamms tíma v/flutninga. Uppl. í s.
617 6457 og 869 6733. Get borgað fyrirfram.

Lax og Silungsveiði!

Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.strengir.is ellidason@strengir.is S. 567 5204
og 660 6890.
Max sófasett til sölu. Uppl. í síma 550
0564, Helluhraun 10, Hafnafirði.

45 reglusamur karlmaður óskar eftir
íbúð í Reykjavík frá 1. maí, skilvísum
greiðslum heitið. Uppl. í s. 867 1511.
Fluga vikunnar: Með afbrigðum veiðin í
sjóbirting og sjóbleikju www.frances.is

Atvinnuhúsnæði
Atvinnueign.is

Fatnaður

Þarftu að leigja eða taka á leigu atvinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigulista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is s:568-6600

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Dýrahald

Skrifstofu og
Atvinnuhúsnæði.

Ein sterkasta sjóbleikjuflugan í dag.
Verslaðu hjá fagfólki www.frances.is

Morgunverður Hótelstarf.
Óskum eftir að ráða starfskraft til
framreiðslu og tiltektar á morgunverði.
Í boði er fjölbreytt, ágætlega launað
uþb. 80% starf á góðum og traustum vinnustað, þar sem góð þjónusta skiftir höfuðmáli.
Við leitum að morgun-hressum,
stundvísum einstaklingi, sem helst
býr í nágrenni við Hótelið, á gott
með mannleg samskifti og hefur
áhuga eða amk. einhverja þekkingu
á matagerð.
Daglegur vinnutími er frá kl. 07.00
til 15.00, jafnt virka daga og helgar,
unnið er á vöktum, frí aðra hverja
helgi.
Allar nánari upplýsingar veitir
Bjarni á staðnum eða í síma 511
6200.
Hótel Óðinsvé, Þórsgötu 1, við
Óðinstorg.
Sími 511 6200.

Reglusamt par óskar eftir 2ja-3ja herb.
íbúð Á Höfuðborgarsvæðinu. Skilvís og
reglusöm og mjög róleg, erum með
meðmæli frá norge ef óskast kv Rúnar.
Sími 8694905 & 5873385.
Óskum eftir 4ra herbergja íbúð til leigu,
verður að vera laus fyrir 20. maí. Uppl. í
símum 616 6439 & 867 3944.

Til sölu stór veggsími ca árgerð 1930 og
kirkjubrúðarbekkur um 200 ára með
sögu og uppruna. Tilboð. Sími 869
3389 & 557 7049.
Allir gömlu mánaðarbollarnir til. Sendi í
póstkröfu. Amma Ruth, Skipasundi 82,
104 Reykjavík, s.552 6255. Opið 14-18
virka daga. www.ammaruth.is

Óska eftir 2ja herb eða stúdíó íbúð í
Grafarvogi, er mjög skilvís og reglusöm.
Uppl. í síma. 6965308 eða yrja_k@hotmail.com

Á annarri hæð við Ármúla. 3ja herb.
104m og salur 150m (kaffiaðstaða).
Uppl. í s. 553 1708 & 892 2392

Meiraprófsbílstjóri
-HráefnavinnslanÓskum eftir vönum og röskum
meiraprófsbílstjóra á stóran sendibíl
með lyftu. Starfið felst í útkeyrslu til
verslana Domino’s Pizza á höfuðborgarsvæðinu.
Hráefnavinnslan er framleiðslu og
dreifingarfyrirtæki Domono’s Pizza.
Vinnutími er frá kl. 8.00-16.00.
Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri, Helga Fjóla Sæmundsdóttir. Áhugasamir sendi umsókn á
netfangið helga@dominos.is
Um tímabundið starf er að ræða
frá 1.maí -1. október 2005.

2ja og 3ja herbergja íbúðir á Kjalarnesi að
losna. Sjá www.leigulidar.is S. 517 3440.
Til leigu pláss fyrir viðgerðar aðstöðu
eða annað. ca 25fm.hugsanlega hægt
að fá stærra pláss. Sprautuklefi á staðnum. Uppl:6983271 eða hus@internet.is

Geymsluhúsnæði

Morgunvinna. Unnið frá 08-12 og 0814 til skiptis 2 daga aðra vikuna og 5
daga hina vikuna. Umsóknir og upplýsingar á staðnum daglega eða á vefnum
www.kringlukrain.is

Byggingarvinna - Reykjanesbær

Vantar smiði eða vana menn í byggingavinnu. Upplýsingar í síma 8605400 milli 14 til 16 á virkum dögum.

Verkamenn

Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða verkamenn vana
jarðvinnuframkvæmdum. S: 892 0989.

Fundarlaun. Rómeó er týndur. Vinsamlegast hringið í 553 5825 eða 690
1625. Laugarásvegi 13.

Aukavinna-uppgrip

Okkur vantar duglegt símasölufólk á
öllum aldri 2-3 kvöld í viku. Uppl. í s.
511 4501 Ístal ehf.

Gullkross ríflega 2ja cm langur með ljósfjólubláum steini tapaðist í miðbænum.
S. 821 4200 og 824 3026. Fundarlaun.

Vélavörð vantar á netabát sem gerður
er út frá Stykkishólmi. upplýsingar í
síma 852-2389.

Tilkynningar

Pizza Höllin í Mjódd

Aðalfundur Málbjargar, félags um stam
fer fram mánudaginn 18. apríl kl. 20.00
í sal Verslunarmannafélagsins í Keflavík
að Vatnsnesvegi 14. Nánar á stam.is

óskar eftir ráða starfsfólki í kvöld og
helgarvinnu.Umsóknareyðublöð liggja
á staðnum.
Akureyri - Veitingahús - Starfsfólk - Dagvinna Götu grillið óskar að ráða starfsmann í sal sem allra fyrst Vinnutími er
frá mánudegi til föstudags frá kl. 11.00
til 15 fram í júní, Síðan vaktavinna í
sumar Einnig starfsfólk í aukavinnu
kvöldin og helgar Viðkomandi þarf að
hafa unnið á veitingastað eða vanur afgreiðslustörfum. Upplýsingar í síma 89
28583.

Ýmislegt

Járniðnaðarmenn! Vélsmiðjan TækniStál í Garðabæ óskar eftir starfsmönnum. Sími 565-8750.

Tónleikar í Langholtskirkju 21. og 23.
apríl kl. 17:00. Meðal einsöngvara eru
Sigurður Skagfjörð Steingrímsson og
Stefán Helgi Stefánsson.

Leitum að duglegu starfsfólki á hjólbarðaverkstæði og smurstöð á Egilsstöðum. Getum einnig bætt við fólki
með reynslu á Akureyri. DEKKJAHÖLLIN, s. 471 2002 & 462 3002.

Einkamál

Vantar vanan starfskraft á teiknistofu
www.teiknivangur.is sími 897 1317.
A. Hansen vantar starfsfólk í uppvask,
kvöld og helgarvinna. Uppl. í síma 565
1130.

Viðskiptatækifæri

Leiguliðar

Ýmislegt

Tapað - Fundið

Ræsting, hentar vel fyrir
heimavinnandi!

Bakaríið hjá Jóa Fel.
Óskum eftir að ráða tvær duglegar
manneskjur í ræstingar og pökkun.
Vinnutími frá 8-16:00
Uppl. á staðnum og í s. 588
8998, 863 7579 Linda Rós. Bakaríið Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi 152.

Puppia hundaföt, Dýrabær, Hlíðasmára
9 Kóp. Op.má-fös. 13-18. lau. 11-15 s.
553 3062.

Lítið fyrirtæki í garðaþjónustu á Suðurnesjum til sölu. Miklir tekjumöguleikar
fyrir 1- 2 aðila. Auðveld kaup. S. 861
7600.

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:

NUTRO - 30 % afsláttur!

Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæðsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.
Yndislegir Chihuahua hvolpar til sölu.
Uppl. í s. 848 6448.
Þrjá 7 vikna kettlinga vantar góð heimili. Eru kassavanir. Uppl. í s. 840 4341.
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FIMMTUDAGUR

Óska eftir bílskúr í skammtímaleigu
undir búslóð. Jón, sími 617 6457.

Dugmikinn sölu og lagerstarfsmann
vantar í heildsölu í vinnufatnði. Umsóknum sem tilgreini aldur og fyrri störf
ásamt almennum upplýsingum skilast
á netfangið: thjarkur@thjarkur.is

MIÐVIKUDAGUR

Bílskúr

ÞRIÐJUDAGUR

Sérhús með öllum búnaði + heitur
pottur, svæði 105.Svefnpláss fyrir
8.manns.Sími
588
1874.
www.toiceland.net

Sumarhús á Spáni. Höfum úrval af góðum íbúðum til leigu/sölu á Alicante
svæðinu. Uppl. ís. 567 1596/694 7196/
e.mail.gumsig@terra.es

MÁNUDAGUR

GISTING í REYKJAVÍK

Sólning Smiðjuvegi óskar eftir að ráða
starfsfólk á hjólbarðaverkstæði. Uppl. í
síma 544 5000 eða á staðnum.

LAUGARDAGUR

Gisting og bílar. Hótelíbúðir frá kr. 5500,
bílaleigubílar 2500. Hótel Atlantis
Grensásvegi 14. S. 588 0000.

550 5600

Óska eftir góðum samstarfsfélaga sem
vill góðar tekjur. www.ubifree.ws

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600.

FÖSTUDAGUR

Gisting

SUNNUDAGUR

Húsnæði í boði

Ertu að leita að…

SELDAR EIGNIR Á AKUREYRI*
30

SPURNING
VIKUNNAR

3-4ra herbergja
íbúð í Garðabæ

FJÖLDI

25

á fasteignavef Visis

Á þremur stærstu fasteignavefjunum má finna eftirfarandi
fjölda eigna samkvæmt þessum leitarskilyrðum (fös. 1.
apríl):

20

15

Ætlar þú að láta
verðmeta fasteignina
þína á næstunni?

43
10

18

28

24

14

12

11

18. 2.-24.2

25.2.-3.3.

4.3.-10.3.

11.3.-17.3.

18.3.-24.3.

25.3.-31.3.

5

0

29

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Ætlar þú að kaupa garðþjónustu
í sumar?

12
TÍMABIL

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild: Fasteignamat ríkisisins.

Vísir

mbl.is

Já

18%

Nei

82%

habil.is

Húsin í
borginni
Hverfisgatan er yfirleitt ekki nefnd sem
dæmi um fallega götu í Reykjavík. En
þegar að er gáð er þar þó talsvert af
spennandi byggingum sem eiga sér
langa og merka sögu. Hér er saga
þriggja þeirra í stuttu máli.



Þjóðleikhúsið Hverfisgötu 19
Guðjón Samúelsson hannaði byggingu
Þjóðleikhússins árið 1923 en hann var
húsasmíðameistari ríkisins á þeim tíma.
Hann skírskotaði til íslenskrar náttúru í
hönnun sinni og var fyrirmyndin klettaborg huldufólks. Húsið er mishátt og
minnir svo sannarlega á klettaborg,
steingrátt að lit. Uppsteypu hússins
lauk 1932 og skömmu síðar var það
steinað með hrafntinnu og kvarsi en
svo tók við tólf ára hlé á framkvæmdum. Guðjón hannaði einnig allt innandyra og notaðist þá við sama álfaborgarþemað þótt allt yfirbragð væri léttara.
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Alþýðuhúsið Hverfisgötu 10
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Þórir Baldvinsson teiknaði Alþýðuhúsið
fyrir Alþýðusambandið árið 1936 en
þetta er næstelsta stórhýsið sem hannað er í anda funkisstefnunnar hér á
landi. Húsið er samsett úr þremur misstórum rétthyrningum en sá hæsti
gengur þvert á hina tvo og myndar eins
konar turn á götuhorninu. Þórir sá fyrir
sér auglýsingaskilti á turninum, eins og
algengt er í Bandaríkjunum. Í húsinu
hafa verið skrifstofur, prentsmiðja og
veitingastaðir og nú síðast Hótel 101.
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Þjóðmenningarhúsið Hverfisgötu 15
Jóhannes Magdahl-Nielsen húsameistari í Danmörku hannaði húsið fyrir
íslensk stjórnvöld og var það byggt á
árunum 1906 til 1909. Byggingin markar tímamót í íslenskri byggingarsögu
þar sem hún er síðasta stórbyggingin á
Íslandi sem Danir hönnuðu og höfðu
eftirlit með. Húsið var byggt á fyrstu
árum heimastjórnarinnar fyrir tilstilli
Hannesar Hafstein ráðherra og var því
upphaflega ætlað að hýsa landsbókaog landsskjalasafn. Útveggir hússins
voru hlaðnir úr grágrýti að utanverðu
en steypusteini að innan. Önnur nýmæli í húsinu voru steinsteypt gólf og
stigar. Danski arkitektinn Frederik Klörboe teiknaði innréttingar og húsgögn.
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Strætó – slys

Vinstri Grænir, hvað nú?

UMRÆÐAN

UMRÆÐAN

STJÓRNMÁL Á
VINSTRI VÆNGNUM

ALMENNINGSSAMGÖNGUR

,,

ÖRN SIGURÐSSON,

ARKITEKT

Telja verður að þeir
hafi að þessu sinni
sofið á verðinum á meðan
samþykkt var að rýra umferðaröryggið með svo afgerandi hætti. Telja verður
óhjákvæmilegt að íbúar í
Breiðholti, Seláshverfi og í
Grafarvoghverfi, sem þessi
stórhættulega breyting bitnar á, bregðist við, bindist
samtökum og hnekki þessum áformum með öllum tiltækum ráðum.
Þann 24. ágúst sl. samþykkti Samgöngunefnd Reykjavíkur nýtt
leiðakerfi Strætó bs. í formi 42
bls. plaggs, sem nefnist „Strætó –
tillaga og greinargerð“. Um það
plagg má hafa mörg orð, en að
þessu sinni einskorðast umfjöllunin við neikvæð áhrif nýja leiðakerfisins á umferðaröryggi innan
íbúðarhverfa.
Á bls. 8 má lesa efirfarandi:
„Upphækkanir og hraðahindranir: Mjög brýnt er að ekki séu
hraðahindranir í formi upphækkana þar sem strætisvagnar aka
um. Þetta er afar brýnt þar sem
stofnleiðir eiga í hlut og því mikilvægt að þegar verði hugað að öðrum ráðstöfunum, sem tryggja

STRÆTÓ Greinarhöfundur telur að nýtt
leiðakerfi Strætó bs. dragi úr umferðaröryggi innan íbúðarhverfa.

umferðaröryggi á þeim götum
þar sem stofnleiðir aka um“.
Þetta þýðir í raun að um 23
upphækkanir hverfa af götum í
Breiðholti, 5 í Seláshverfi og 10 í
Grafarvoghverfi, þótt engar aðrar ráðstafanir séu þekktar sem
gætu komið í stað þeirra svo umferðaröryggið á þessum stöðum
sé tryggt!
Á fyrrnefndum fundi Samgöngunefndar Reykjavíkur þann
24. ágúst sátu 3 af 5 verkfræðingum á framkvæmdasviði Reykjavíkurborgar (áður embætti Borgarverkfræðings) í Skúlatúni 2,
sem starfa við umferðaröryggismál, Ólafur Bjarnason og undirmenn hans Baldvin Baldvinsson
og Stefán A Finnsson. Telja verður að þeir hafi að þessu sinni sofið á verðinum á meðan samþykkt
var að rýra umferðaröryggið með
svo afgerandi hætti. Telja verður
óhjákvæmilegt að íbúar í Breiðholti, Seláshverfi og í Grafarvoghverfi, sem þessi stórhættulega
breyting bitnar á, bregðist við,
bindist samtökum og hnekki þessum áformum með öllum tiltækum
ráðum, t.d. með fundum í íbúasamtökum, skrifum í blöðin og
innhringingum í spjallþætti og
kröfubréfum til kjörinna fulltrúa,
því hér er mikið í húfi. Göturnar,
sem upphækkanirnar eru á,
orsökuðu áður mörg slys, sem
hurfu eftir að upphækkanirnar
komu.
Höfundur er talsmaður Höfuðborgarsamtakanna.

,,

HAFSTEINN HJARTARSON

Flokkurinn hefur
sterka málefnastöðu
og sterkan vinsælan formann. En honum virðist fyrirmunað að bjóða fram fólk
sem sópar fylgi að flokknum. Afskipti formannsins af
framboðsmálum fyrir kosningar hafa verið með
endemum og leitt til þess
að framboð hafa reynst algjörlega misheppnuð.

Ef sú íþrótt að kyssa á íhaldsvöndinn hefur verið helsta iðja íslenskra
stjórnmálaflokka er rétt að spyrja
spurningar. Með tilliti til breyttrar
pólitískrar stöðu í landsmálum þar
sem Samfylkingin trónir við hlið
Sjálfstæðisflokksins í nöktu skoðanaleysi sínu er rétt að spyrja
hverjir verða fáanlegir til að kyssa
á vönd Samfylkingarinnar? Verða
það ef til vill Vinstri Grænir?
Ef spurt er hvað Samfylkingin
og Vinstri Grænir ætlast fyrir í
helstu málaflokkum kemur nokkuð
athyglisvert í ljós:
Samfylkingin vill bæta hag
landsmenna með því að efla fjármagnseigendur svo þeir geti bætt
kjör launafólks. VG vill sterka
verkalýðshreyfingu.
Samfylkingin vill ekki reka herinn. VG vill herinn burt.

ÚTSALA
Á ERLENDUM BÓKUM

Samfylkingin á Austurlandi
barðist hatrammlega fyrir byggingu Kárahnjúkavirkjunar. VG er á
móti virkjuninni.
Samfylkingin vill að Íslendingar
gangi í Evrópusambandið. VG er á
móti inngöngu.
Samfylkingin hefur viljað selja
allar mjólkurkýr ríkisins, studdi
sölu bankanna og styður sölu Símans. VG er á móti allri einkavæðingu.
Vinstri Grænir eru að sjálfsögðu
líklegir til að vinna með Samfylkingunni í ríkisstjórn vegna þess að
þessir flokkar eiga báðir sameiginlegar pólitískar rætur. En ef litið er
á ofangreindan sambanburð á afstöðu flokkanna til mikilvægra
málaflokka, getur það reynst erfitt,
nema til komi einhvers konar helmingaskiptastjórn. Alla vega er ljóst
að samstarf flokkanna útheimtir að
til staðar sé styrk forusta í hvorum
flokki fyrir sig. Slík styrk forysta
getur aðeins skapast af öðru
tveggja ótakmarkaðri forustuhollustu inna flokkanna, sem ekki er líklegt, eða firnasterkri málefnastöðu
þeirra beggja, þannig að ljóst verði
strax í upphafi samstarfs hvers
verði að vænta af slíkri samstjórn.
Hér komum við að höfuðvanda
vinstrimanna. Vinstri Grænir eru
smáflokkur með 5 þingmenn en
Samfylkingin stór flokkur með 20
þingmenn. Vinstri Grænir eru vart
pólitískt afl á þingi. Flokkurinn hefur sterka málefnastöðu og sterkan
vinsælan formann. En honum virðist fyrirmunað að bjóða fram fólk
sem sópar fylgi að flokknum. Afskipti formannsins af framboðsmálum fyrir kosningar hafa verið með
endemum og leitt til þess að framboð hafa reynst algjörlega misheppnuð. Stundum er eins og menn
séu bara með málamyndaframboð,
eða eigi sér þá afsökun að hafa
aldrei boðið fram fyrr. Ekki er leitað til einstaklinga sem sýna póli-

FRÁ KOSNINGAVÖKU VG 2003

tískan styrk, og er jafnvel svo að
flokksforustan virðist ekki þekkja
það fólk sem styður hann. Er nú mál
að linni. Flokkur sem á erindi við
fólkið í landinu er það virkur að
hann þekkir sitt heimafólk. Hann á
ekki í vandræðum í framboðsmálum. Hann á sína stóru kró í fjárhúsi
kjósenda og er ekki hafður úti í
hrútakofa einn á báti, nema þegar
glamrar í eggjstokkum stóru flokkanna.
Ætli Vinstri Grænir sér alvöruhlutverk í íslenskum stjórnmálum
er nauðsynlegt að hefja undirbúning að framboði fyrir næstu alþingiskosningar. Er þá mælst til
þess að formaður flokksins og
tryggir viðhlæjendur haldi sér
fjarri þeim undirbúningi, þar til til
þeirra er leitað af til þess bæru
fólki. Óbreyttir Vinstri Grænir eru
fullfærir um að velja hjálparlaust
dugmikla frambjóðendur úr sínum
eigin röðum. „Lýðræðisleg leiðbeining“ flokksformannsins hefur hingað til reynst bjarnargreiði.
Greinarhöfundur er fyrrverandi
formaður Vinstrihreyfingarinnar,
græns framboðs, í Kópavogi.
Greinin birtist hér í styttri mynd
en hana má nálgast í fullri lengd á
skoðanasíðum Vísis á netinu.

Nú stendur yfir útsala á erlendum bókum
í Bóksölu stúdenta.
Sígildar heimsbókmenntir, afﬂreying,
fró›leikur og fræ›i.
Á anna› ﬂúsund áhugaver›ir bókatitlar
á frábæru ver›i.

35-70 %

afsláttur af
erlendum
bókum

Meira en námsbókabú›
li›a bókaverslun
Bóksala stúdenta er alh
okkur fær›u
í notalegu umhverfi. Hjá
ldsögur, rit
íslenskar og erlendar ská
og gjafavöru og
almenns e›lis, ritföng
líka úrval af
engin bókabú› b‡›ur vi›
kum.
fræ›iritum og tölvubó

ENNEMM / SIA / NM15850

35-70 %
afsláttur

Opi› frá 9-18 alla virka

www.boksala.is

daga

40

%

Kalt Mat
Frystiréttir

AFSLÁTTUR

Krydduð lambasteik

Nagga kjötbollur

449 299
kr./kg.
Verð áður: 599

kr./pk.
Verð áður: 513

35

%

Kindahakk
Krónubrauð

AFSLÁTTUR

498 99

Bautabúrs
skólaskinka

959

kr./stk.

kr./kg.

kr./kg.

Wasa hrökkbrauð
2 í pakka

Farm frites
franskar

159 199
kr./pk.

kr./pk.
Verð áður: 295

ÞÚ FÆRÐ

Frón Kremkex

Í KRÓNUNNI

169
139 72 998
Ariel Regular
3,3 kg.

kr./pk.

Frón Matarkex

Brazzi epla og
appelsínusafi

kr./L.

kr./stk.

kr./pk.
Verð áður: 1.098
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THOR HEYERDAHL (1914-2002)
lést þennan dag.

„Framþróun er hæfileiki mannsins til að
flækja einfaldleikann.“
Heyerdahl var sjávarlíffræðingur með mikinn áhuga á mannfræði,
fæddur í Larvik í Noregi. Hann varð frægur eftir Kon-Tiki leiðangur
sinn árið 1947, en í honum sýndi hann fram á að tæknilega stæði
ekkert í vegi fyrir því að fólk frá Suður-Ameríku næmi land á eyjum
Pólýnesíu í Kyrrahafi.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST

MERKISATBURÐIR

Jarðskjálftinn mikli í San Francisco

1903 Mannbjörg verður þegar
mesta og elsta stórhýsið í
Reykjavík, Glasgow, brennur.

Þennan dag árið 1906 reið jarðskjálfti yfir San
Francisco. Hundruð manna dóu samstundis í skjálftanum, en hann mældist um átta stig á Richter-kvarða.
Upptök skjálftans voru á 275 kílómetra löngu belti í
San Andreas-sprungunni. Skjálftans varð vart frá Oregon í norðri til Los Angeles í suðri.
Múrsteinsbyggingar og timburhús urðu sérstaklega illa
úti í skjálftanum. Eldar breiddust út og slökkvilið átti
erfitt með að berjast við þá sökum þess að vatnsleiðslur brustu í skjálftanum og borgin varð fyrr en varði
allsherjareldhaf. Bandarískir hermenn voru kvaddir á
staðinn. E.E. Scmitz borgarstjóri setti á útgöngubann
frá rökkri til dögunar og skipaði hermönnum að skjóta
hvern þann sem sæist við gripdeildir.
Eftirskjálftar riðu yfir borgina og slökkviliðs- og hermenn háðu baráttu upp á líf og dauða til að halda
eldunum í skefjum. Víðs vegar sprengdu þeir heilu
íbúðarhverfin niður til að búa til eldvarnarveggi. Hinn

20. apríl var tuttugu þúsund íbúum borgarinnar
bjargað um borð í
herskip við höfnina. Hinn 23. apríl
tilkynntu borgaryfirvöld að tekist
hefði að slökkva í 18. APRÍL 1906
stærstu eldunum
og borgarbúar
þyrftu nú að leggjast á eitt við að reisa borgina úr rústunum.
Talið er að alls hafi þrjú þúsund manns týnt lífi í jarðskjálftanum og eldsvoðanum sem honum fylgdi. Um
30 þúsund heimili eyðilögðust í hörmungunum; mestmegnis íbúðarhús og nærri allt viðskiptahverfið í miðborginni.

1927 Hornsteinn er lagður að
nýrri kirkju í Landakoti í
Reykjavík.
1944 Hermann Jónasson kjörinn
formaður Framsóknarflokksins.
1954 Fermingarbörn í Akureyrarkirkju klæðast hvítum kyrtlum við ferminguna, fyrst
barna hérlendis.
1955 Skriður eftir stórrigningar
valda tjóni á Siglufirði og
skriða fellur úr Meðalfelli í
Kjós á bæinn Hjalla og
verður barni að bana.
1980 Ródesía verður sjálfstætt
ríki að nafni Simbabve.

TÍMAMÓT: MAGNEA FRÁ KLEIFUM 75 ÁRA

Jóhanna V. Þórhallsdóttir söngkona er
48 ára í dag.

Hjörtur Magni Jóhannsson fríkirkjuprestur er 47
ára í dag.

Jónas Þorbjarnarson ljóðskáld er 45
ára í dag.

ANDLÁT
Erna Ragnarsdóttir, fyrrverandi bankastarfsmaður, er látin. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey.
Auður S. Wölstad sjúkraþjálfari, Hrafnistu, Hafnarfirði, lést fimmtudaginn 7.
apríl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Guðrún Árnadóttir, frá Miðgili, lést
fimmtudaginn 7. apríl. Útförin hefur farið
fram.
Helgi Vilhjálmsson, Gullengi 9, Reykjavík, lést fimmtudaginn 7. apríl. Útförin
hefur farið fram í kyrrþey.
Sigfús Pálmi Jónasson, frá Pálmholti,
lést mánudaginn 11. apríl.
Halldóra Halldórsdóttir, Kóngsbakka
14, Reykjavík, lést fimmtudaginn 14.
apríl.
Oddný Hansína Runólfsdóttir lést á
hjúkrunarheimilinu Vífilsstöðum
fimmtudaginn 14. apríl.

JARÐARFARIR
13.00 Jóhann Friðjónsson arkitekt,
Hesthömrum 10, Reykjavík, verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju.
13.00 María Rós Leifsdóttir, Víðihvammi 26, Kópavogi, verður
jarðsungin frá Fossvogskirkju.
13.30 Hugrún Stefánsdóttir, dvalarheimilinu Hlíð, áður Víðilundi 24,
Akureyri, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju.
15.00 Jón Hafliði Kjartansson, Kleppsvegi 128, Reykjavík, verður jarðsunginn frá Áskirkju.

Segist ekki vera skáld
Magnea Magnúsdóttir, frá Kleifum í Kaldbaksvík í Strandasýslu,
fagnar 75 ára afmæli sínu á Akureyri í dag en þar hefur hún búið
frá árinu 1959.
Magnea segist hafa átt góða
æsku fyrir vestan en hún hefði þó
kosið að feta menntabrautina ef
þess hefði verið kostur. „Við vorum fimm systkinin og þar af ein
uppeldissystir sem kom til okkar
þegar ég var 15 ára. Heimilið
hafði bæði tekjur af land- og sjávarnytjum og við krakkarnir þurftum að vinna mjög mikið. Ég sinnti
henni eins og aðrir en hafði lítið
gaman af þar sem ég hef alltaf
verið löt til vinnu.“
Magnea hlaut sína grunnmenntun í farskóla eins og algengt var í hinum dreifðu sveitum
í kringum seinna stríð. Veturinn
1942 til 1943 var hún í gagnfræðaskólanum á Ísafirði og tók þar
fullnaðarpróf 12 ára gömul.
„Kennarinn minn vildi ólmur að
ég kæmist á skóla en aðstæður
leyfðu það ekki.“
Þegar Magnea var 17 ára fór
hún í kvennaskólann á Staðarfelli
í Dalasýslu en veturinn eftir fór
hún í Tógvinnuskólann á Svalbarði í Eyjafirði. „Þetta var mjög
góður skóli og þarna lærðum við
ýmiss konar handverk svo sem að
vefa og spinna.“
Magnea hefur alla tíð verið
bókhneigð en lítið var af bókum á
heimili hennar í æsku. „Föðurbróður minn kom aldrei úr kaupstað öðruvísi en koma með einhverjar bækur og þær las ég upp
til agna.“
Þrátt fyrir að að Magnea hafi
hlotið margvísleg verðlaun fyrir
ritstörf segist hún ekki vera
skáld. „Ég hef aldrei skilið þegar
hinir og þessir hafa verið að rýna
í bækur mínar og telja sig sjá einhverjar faldar meiningar. Ef þær
eru þar að finna þá eru þær ekki
frá mér komnar.“
Magnea hefur skrifað þrjár
skáldsögur og 17 barnabækur en
hennar þekktustu verk eru bækurnar um Hönnu Maríu, sögurnar
um Tobías og Tinnu og Sossubækurnar. Hún hefur hlotið fjölda viðurkenninga fyrir skrif sín, meðal

SKÓGRÆKT

Opna nýjan
skógræktarvef

MAGNEA FRÁ KLEIFUM Magnea segist eiga mikið af óútgefnu efni sem hún ætlar að
fara í gegn um og henda „áður en hún verður of gömul,“ en þar á meðal eru bæði barnabækur og skáldsögur.

annars viðurkenningu IBBY samtakanna og verðlaun Fræðsluráðs
Reykjavíkur, auk þess sem bækur
hennar hafa verið tilnefndar á
hinn alþjóðlega H. C. Andersen
heiðurslista.
Magnea segist hafa skrifað
mest þegar hún hafði lítinn frítíma en hún ól upp fimm börn og
starfaði í Sambandsverksmiðjunum á Akureyri. „Ég skrifaði aldrei
staf á daginn heldur í rólegheitunum á kvöldin og nóttunni. Oft sat
ég við skriftir fram undir morgun
og var þá heldur framlág daginn
eftir.“
Allt frá barnæsku hefur
Magnea sagt sjálfri sér sögur og

þótt henni sé það eðlislægt segir
hún öðrum það koma spánskt fyrir sjónir. „Ég hlakka alltaf til að
fara að sofa á kvöldin því þá heldur sagan áfram. Þegar ég byrja
veit ég ekkert hvert sagan teymir
mig og ég er sífellt að koma
sjálfri mér á óvart en það getur
jafnvel tekið nokkra mánuði að
klára hverja sögu.“
Magnea á mikið af óútgefnu
efni, bæði barnabókum og skáldsögum. „Ég ætla að fara í gegnum
þetta rusl og henda áður en ég
verð of gömul,“ segir Magnea.
Vonandi skiptir hún um skoðun
svo við hin megum njóta síðar
meir. ■

Lokadagur Dropa af regni
Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi ,

Sigurður Guðmundsson
fyrrverandi símamaður, Norðurbrún 1,
andaðist aðfaranótt 7. apríl. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík
þriðjudaginn 19. apríl kl. 13.00.
Egill B. Sigurðsson
Bryndís H. Sigurðardóttir
Þuríður G. Sigurðardóttir
Barnabörn og barnabarnabörn.

Gerður H. Jóhannsdóttir
Bergur Jónsson

Guðni Ágússon landbúnaðarráðherra og Sigríður Anna Þórðardóttir umhverfisráðherra opna
sameiginlega í dag nýjan vef
sem nefnist Skógrækt í sátt við
umhverfið. Skógræktarfélag Íslands kynnir verkefnið í dag og
segir það marka tímamót í skógrækt.
Skógræktin segir að þrátt
fyrir að skógar þeki ekki nema
afar lítinn hluta landsins sé mikill áhugi fyrir því að auka útbreiðslu skógarleifanna og
rækta nýja skóga þar sem hentar. „Nú er svo komið að ekki er
lengur hugsað um hvort hægt sé
að rækta skóga á Íslandi, heldur
er spurningin hvar á að gera
það, hvernig þeir muni falla að
landinu og hvers vegna eigi að
stunda slíka landnotkun.“ Skógræktarfélag Íslands skipaði fjölmennan þverfaglegan starfshóp
til að vinna að gerð leiðbeininga
varðandi þessi atriði, en í honum eiga sæti fulltrúar Skógræktar ríkisins, Landshlutabundinna skógræktarverkefna,
Skógræktarfélags Íslands, Umhverfisstofnunar, Náttúrufræðistofnunar Íslands, Fuglaverndar, Landverndar og Fornleifaverndar ríkisins. Leiðbeiningar
vinnuhópsins verða kynntar á
vefslóðinni www.skog.is/leidbeiningar.htm, en ráðherrarnir
opna vefinn síðdegis í dag. ■

Í dag er lokadagur sýningarinnar
„Dropar af regni: Amnesty
International á Íslandi í 30 ár“ í Ráðhúsi Reykjavíkur.
Á sýningunni getur að líta ágrip
af þeim fjölda einstaklinga sem félagar Íslandsdeildar Amnesty
International hafa átt þátt í að
frelsa síðustu 30 árin. „Þessir einstaklingar voru fangelsaðir fyrir
þær sakir einar að tjá trú sína eða
skoðanir, eða vegna kyns síns og
uppruna. Þessa einstaklinga kallar
Amnesty International samviskufanga,“ segir í tilkynningu samtakanna, en heiti sýningarinnar er tekið úr þakkarbréfi samviskufangans

Mohamed El Boukili frá Marokkó,
sem lét svo um mælt árið 1994: „Á
dimmustu tímum fangavistar minnar komu orð ykkar og bréf sem
dropar af regni, sem lengi hefur
verið beðið eftir í endalausri eyðimörk. Frelsi mitt í dag er ávöxtur
þols ykkar og þreks, vinnu og hugrekkis.“ Fram kemur hjá Amnesty á
Íslandi að fyrirhugað sé að sýningin
verði sett upp sem víðast. ■
JÓHANNA K. EYJÓLFSDÓTTIR
Jóhanna er framkvæmdastjóri Amnesty
International á Íslandi, en í dag er lokadagur sýningar samtakanna í Ráðhúsi
Reykjavíkur.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ólafur Halldórsson
handritafræðingur er 85
ára í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/KJK

AFMÆLI
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Heyrst hefur...
... að kvennalið Stjörnunnar, sem féll
úr leik á Íslandsmótinu í
handknattleik í gær þegar liðið
tapaði gegn ÍBV, muni mæta til leiks
á næstu leiktíð með nýjan þjálfara.
Hefur nafn Aðalsteins Eyjólfssonar,
fyrrum þjálfara ÍBV, helst verið nefnt í
því sambandi.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
APRÍL

15 16

17

18 19 20 21

Mánudagur
■ ■ SJÓNVARP
 17.00 Þrumuskot á Skjá Einum.
Þáttur þar sem farið er yfir leiki
helgarinnar í enska boltanum.

 18.30 NBA á Sýn. Útsending frá
leik LA Lakers og Dallas frá því í
gærkvöldi.

 20.30 Boltinn með Guðna Bergs á
Sýn. Þáttur um evrópsku
knattspyrnuna þar sem öll mörk
helgarinnar eru sýnd.

 22.00 Olíssport á Sýn. Þáttur þar
sem fjallað er um helstu íþróttaviðburðina heima og erlendis.

 23.15 Boltinn með Guðna Bergs á
Sýn. Endursýndur þáttur.

 00.15 Þrumuskot á Skjá Einum.
Endursýndur þáttur.

Ledley King um HM:

England
getur unnið
„Ledley King, varnarmaður Tottenham, segir að enska
landsliðið í knattspyrnu geti vel
orðið heimsmeistari í knattspyrnu
á næsta ári þegar mótið fer fram í
Þýskalandi. „Við leikmennirnir
höfum allir trú á því að liðið geti
afrekað eitthvað stórt á HM. Lykilmenn liðsins eru orðnir miklu
betri leikmenn nú heldur en þeir
voru á síðasta stórmóti og ég held
að liðið muni toppa á réttum
tíma,“ segir King.

FÓTBOLTI
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KÖRFUBOLTAKAPPINN HLYNUR BÆRINGSSON: VEIT AF ÁHUGA ÞRIGGJA ERLENDRA LIÐA

> Við furðum okkur á ...

Orðinn þreyttur á að tapa fyrir Keflavík

... hversu fáir Eyjamenn sáu sér fært að
mæta í íþróttahúsið í Vestmannaeyjum í
gær þegar ÍBV tryggði sér
sæti í úrslitum DHLdeildar kvenna. Um var
að ræða oddaleik í
undanúrslitum og því hálf
galið að sjá áhorfendapallana eins tóma og þeir voru
í leiknum í gær.

Körfuboltakappinn Hlynur Bæringsson, sem
hefur verið lykilmaður í frábæru gengi Snæfells undanfarin tvö ár í Intersportdeildinni,
sagði í samtali við Fréttablaðið í gær að
hann hefði í hyggju að reyna að komast að
hjá erlendum liðum á næsta tímabili. Hlynur var valinn besti leikmaður deildarinnar í
fyrra og fylgdi því eftir með frábæru tímabili
í ár. Hann þurfti hins vegar að horfa á eftir
Íslandsmeistaratitlinum bæði árin til Keflavíkur.
Hlynur sagði að hann vissi af þremur liðum
sem hefðu sýnt honum áhuga. „Ég veit að
spænskt úrvalsdeildarlið hefur áhuga á því
að fá mig og lána mig til liðs sem það á í
neðri deildunum. Ég þyrfti því að sanna mig
sem væri hið besta mál. Síðan veit ég líka
af liðum í Hollandi og Þýskalandi en ég á
eftir að skoða það nánar. Deildirnar í Evrópu
eru enn í fullum gangi þannig að þetta

skýrist ekki strax.“
Hlynur sagði það lengi hafa verið draum
sinn að hafa atvinnu af því að spila körfubolta enda væri lítill möguleiki á því á Íslandi. „Ég vil æfa tvisvar á dag til að verða
betri leikmaður og þá þýðir lítið annað en
að fara eitthvert út. Það er ekki hægt að
æfa tvisvar á dag hér landi, þykjast vera atvinnumaður og eiga varla fyrir mat.“

> Við hrósum ...
... knattspyrnumanninum
Veigari Páli Gunnarssyni
hjá Stabæk í Noregi,
sem skoraði fyrra mark
síns liðs í sigri á Hönefoss
í norsku 1. deildinni í gær.
Veigar Páll skoraði einnig í
fyrstu umferðinni um
síðustu helgi og virðist
vera kominn í sitt gamla
og góða form.

Hlynur sagði þetta líka ágætis leið til að
sleppa við Keflavík. „Ég er orðinn þreyttur
á þeim því að við töpum alltaf fyrir þeim,“
sagði Hlynur. Aðspurður hvort hann ætti
ekki bara að ganga til liðs við Keflavík fyrst
hann gæti ekki unnið liðið sagði hann að
sér yrði líklega slátrað í Stykkishólmi ef
hann færi þangað. „Það er betra að fara
út. Keflvíkingarnir elta mann varla þangað,“ spurði hann og hló.

Nistelrooy mættur aftur
Það verður Manchester United sem mætir Arsenal í sannkölluðum draumaúrslitaleik ensku bikarkeppninnar þann 21. maí nk. Það varð ljóst eftir að liðið pakkaði Newcastle saman í gær.
FÓTBOLTI „Allir sem að félaginu
koma eru gríðarlega ánægðir fyrir hönd Nistelrooy. Ég missti
aldrei trúna á hann,“ sagði Alex
Ferguson, knattspyrnustjóri Manchester United, eftir að hafa horft
upp á hollenska markahrókinn
sinn skora tvö mörk í undanúrslitaleiknum gegn Newcastle í
gær þar sem lokatölur urði 4-1,
Man. Utd í vil.
Nistelrooy hafði átt erfitt uppdráttar að undanförnu og ekki
skorað mark í þeim sex leikjum
sem hann hafði spilað síðan hann
náði sér af meiðslunum sem öftruðu honum frá keppni í þrjá mánuði. Nistelrooy kom Man. Utd á
blað í leiknum á 19. mínútu með
sínu fyrsta marki frá því í nóvember á síðasta ári.
„Þetta var týpískt mark fyrir
hann. Hann þurfti engan kraft í
skotið heldur lagði hann boltann í
bláhornið. Enginn markvörður í
heiminum hefði varið þetta skot,“
sagði Ferguson eftir leikinn en
mark Hollendingsins var einkar
laglegt. „Við höfum saknað hans
og nú vona ég bara að hann haldi
áfram að skora mörk fyrir liðið.
Okkar hefur vantað mörkin í síðustu leikjum og í okkar liði er enginn betri en Nistelrooy í því
starfi,“ bætti Ferguson við. Ósigurinn fullkomnaði hörmulega
viku fyrir Newcastle sem féll úr
leik í Evrópukeppni félagsliða á
fimmtudaginn.
Það var í raun aldrei spurning

BYRJAÐUR AÐ
SKORA Ruud van
Nistelrooy fagnaði
innilega eftir að hafa
brotið ísinn í gær.

LEIKIR GÆRDAGSINS

DHL-deild kvenna
ÍBV–STJARNAN

32–24

Mörk ÍBV: Anastasia Patsiou 10, Eva Björk
Hlöðversdóttir 8/5, Darinka Stefanovic 5, Tanja
Zukowska 4, Alla Gokorian 4, Guðbjörg Guðmannsdóttir 1, Ingibjörg Jónsdóttir 1. Varin skot:
Florentina Grecu 29/1.
Mörk Stjörnunar: Hekla Daðadóttir 6/3, Kristín
Clausen 5/1, Elisabeta Kowal 3, Kristín
Guðmundsdóttir 2, Rakel Dögg Bragadóttir 2,
Hind Hannesdóttir 2, Anna Bryndís Blöndal 2,
Elísabet Gunnarsdóttir 2. Varin skot: Jelena
Jovanovic 14/1, Helga Vala Jónsdóttir 4.

Enska bikarkeppnin
MAN.UTD–NEWCASTLE

4–1

1–0 Ruud van Nistelrooy (19.), 2–0 Paul Scholes
(45.), 3–0 Ruud van Nistelrooy (58.), 3–1 Shola
Ameobi (59.), 4–1 Christiano Ronaldo (76.).

Norska úrvalsdeildin
AALESUND–ODD-GRENLAND

2–1

Haraldur Guðmundsson var í byrjunarliði
Aalesund.

LILLESTRÖM–LYN

1–0

Davíð Þór Viðarsson sat á bekknum hjá Lilleström en Stefán Gíslason var í byrjunarliði Lyn.

MOLDE–START

0–1

Jóhannes Harðarson var í byrjunarliði Start en
var tekinn af velli á 87. mínútu.

Sænska úrvalsdeildin
GAUTABORG–ASSYRISKA

0–3

Hjálmar Jónsson spilaði allan leikinn fyrir
Gautaborg.

um hvort liðið færi með sigur af
hólmi í leiknum í gær og sáu
þreyttir leikmenn Newcastle
aldrei til sólar í leiknum. Enginn
lék betur en Christiano Ronaldo,
en hann lagði upp fyrstu tvö
mörkin og skoraði síðan það
fjórða. Man.Utd mætir Arsenal í
úrslitaleiknum á Þúsaldarvellinum í Cardiff þann 21. maí nk. en
Arsenal valtaði yfir Blackburn á
laugardaginn.

Roy Keane, fyrirliði Man.Utd,
sagði það einstaklega góða tilfinningu að vera kominn í úrslitaleikinn. „Þeir áttu aldrei glætu í okkur. Við vissum að þeir voru þreyttir eftir Evrópuleikinn á fimmtudaginn og við ætluðum okkur
alltaf að keyra á þá á mesta mögulega hraða. Það gekk upp og ef við
spilum svona í úrslitaleiknum þá
erum við á grænni grein,“ sagði
Keane eftir leikinn.

ELFSBORG–ÖRGRYTE

1–0

Jóhann B. Guðmundsson spilaði allan leikinn
fyrir Örgryte.

ÚR SPORTINU
lensburg, liðið sem handknattleiksmaðurinn Árni Þór SigtryggF
son er við það að ganga til liðs við,
varð í gær þýskur bikarmeistari í
handbolta þriðja árið í röð þegar
liðið bar sigurorð af Kiel í úrslitaleik,
33-31. Dönsku hornarmennirnir
Lars Christiansen og Sören Stryger
skoruðu átta mörk hvor fyrir Flensburg en hjá Kiel var sænski hornarmaðurinn Johan Pettersson markahæstur með níu mörk. Í leiknum
um þriðja sætið lagði Nordhorn lið
Göppingen og skoraði Jalieseky
Garcia eitt mark fyrir Göppingen.

HELOSAN

RAKAKREM

NÝTT

fyrir alla fjölskylduna

MEIRA Á MILLI
Nýjar matarmiklar samlokur í innsigluðum
umbúðum sem tryggir enn meiri ferskleika.

FERSKUR Í BÚÐIR Á HVERJUM DEGI

www.somi.is

Mýkjandi og rakagefandi
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Oddaleikur ÍBV og Stjörnunnar í undanúrslitum DHL-deildar kvenna:

Auðveldur sigur hjá Eyjastúlkum
Kvennalið ÍBV var ekki
í miklum vandræðum með að
tryggja sér sæti í úrslitarimmu
Íslandsmótsins gegn Haukum í
gær þegar Stjarnan kom í heimsókn til Eyja. Fyrir utan fyrstu
mínútur leiksins var ÍBV með öll
tök á leiknum og vann sanngjarnan og öruggan átta marka sigur,
32-24, eftir að hafa leitt með fjórum mörkum í leikhléi, 16-12.
Það var fyrst og fremst frábær
varnarleikur og stórkostleg markvarsla Florentinu Grecu, sem
varði 29 skot, sem lagði grunninn
að sigri heimastúlkna. Anastasia
Patsiou hélt síðan sóknarleiknum
uppi ásamt Evu Björku Hlöðversdóttur. Það var fátt um fína drætti

HANDBOLTI

HINGAÐ OG EKKI LENGRA Hind
Hannesdóttir komst lítt áfram gegn sínum
gömlu félögum í Eyjum í gær.

hjá Stjörnunni. Markvarslan og
vörn var ágæt í svona 15 mínútur
en skelfileg eftir það. Skyttur liðsins voru heillum horfnar og hægri
vængurinn gjörsamlega lamaður
allan leikinn.
Varnarleikurinn brást
„Þetta var slakt hjá okkur í
dag. Varnarleikurinn hjá okkur
brást algjörlega og það var númer
eitt, tvö og þrjú það sem var að
klikka hjá okkur. Við fáum á okkur 16 mörk í hvorum hálfleik og
það er mjög erfitt að vinna slíka
leiki. ÍBV liðið var að spila mjög
vel í þessum leik, þeirra besti
leikur í einvíginu og kannski okkar slakasti,“ sagði Erlendur

Ísfeld, þjálfari Stjörnunnar,
þungur á brún. Kollegi hans hjá
ÍBV, Alfreð Finnsson, var ívið
léttari.
„Þetta var glæsilegur sigur hjá
okkur í dag. Ég veit ekki hvað
maður á að segja en ég átti aldrei
von á þessum leik hjá okkur. Það
má segja að við höfum bara
sprungið út, við spiluðum frábæran varnaleik og góðan sóknarleik.
Florentina er stórkostleg í markinu og þetta þróaðist bara allan
tímann í okkar átt fannst mér.
Áhorfendurnir voru frábærir og
það var gaman að þessu frá upphafi til enda – þetta er yndislegt
þegar svona vel gengur,“ sagði
Alfreð
- hbg, - jia
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Trúum því að við getum orðið meistarar
Hinn sigursæli þjálfari
Vals, Willum Þór Þórsson, segir mikinn metnað ríkja á Hlíðarenda og
þar á bæ hugsi menn
stórt þessa dagana.
Þjálfarinn hefur mikla
trú á því liði sem hann
hefur í höndunum.
Frammistaða karlaliðs
Vals í vetur hefur vakið verðskuldaða athygli enda hefur liðið
unnið öll þau þrjú mót sem það
hefur tekið þátt í. Valur hefur
ekki unnið marga titla í karlaboltanum síðustu ár og því vekur árangur liðsins mikla athygli og
menn eru þegar farnir að spá því
góðu gengi í Landsbankadeildinni
í sumar.
Það eru kannski ekki óraunhæfar spár því félagið hefur sankað að sér sterkum leikmönnum í
vetur og við stjórnvölinn er nú
einhver sigursælasti þjálfari
landsins, Willum Þór Þórsson,
sem vann tvo Íslandsmeistaratitla
með KR.
Hann fékk ekki að halda starfi
sínu áfram í Vesturbænum og
erkifjendurnir hinum megin við
lækinn voru fljótir til og tryggðu
sér þjónustu þessa kraftmikla
þjálfara sem iðulega lætur mikið
til sín taka á hliðarlínunni.

Þótt mikið sé af nýjum mönnum í
hópnum hefur Willum gengið vel
að púsla liðinu saman.
„Þetta hefur allt gengið mjög
vel og þessi hópur er alltaf að
hristast betur og betur saman.
Það er sérstaklega góður andi í
þessum hópi. Það var fyrir í liðinu
ákveðinn kjarni og svo er búið að
blanda við þann kjarna reynslumiklum og félagslega sterkum
einstaklingum. Þetta eru metnaðarfullir einstaklingar sem hafa
sett sér háleit markmið og við
erum að hrista saman mjög þéttan
hóp,“ sagði Willum.

LÍÐUR VEL Í VAL Willum Þór Þórsson
segist ekki hafa þurft að hugsa sig tvisvar
um þegar Valur falaðist eftir starfskröftum hans. Willum hefur mikla trú á
hópnum sem hann hefur undir höndum
hjá Val og trúir því að Valur geti farið alla
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
leið í sumar.

FÓTBOLTI

Mikill hugur í Valsmönnum
„Við erum ekki búnir að setja
okkur markmið fyrir sumarið en
það er mikill hugur í Valsmönnum
og leikmenn eru mjög hungraðir í
að standa sig í deild þeirra bestu,“
sagði Willum Þór en stjórn Vals

gaf það út fljótlega eftir að úrvalsdeildarsætið var tryggt að félagið ætlaði sér ekki að vera í
botnbaráttu næsta sumar. Stefnan
væri að koma Val aftur í hóp
þeirra bestu og það strax. Sá
metnaður hefur endurspeglast í
kaupum á sterkum leikmönnum
og síðan í þjálfaranum sigursæla.
Eðlilegt að vilja ná árangri
„Það er eðlilegt markmið að
vilja ná árangri. Svo er spurning
hvernig gengur að ná þeim árangri,“ sagði Willum en er hann
búinn að spá í það hvað sé eðlilegt

að fara fram á mikið af þessu liði
næsta sumar? „Ég hef eitthvað
leitt hugann að því en við höldum
okkur við tímatengd markmið og
erum ekkert að fara fram úr sjálfum okkur í því,“ sagði Willum eins
og góður pólitíkus.
Willum hefur ekki farið leynt
með það í gegnum tíðina að hann
er ákaflega metnaðarfullur þjálfari og í ljósi þess hlýtur hann að
setja stefnuna hátt á sínum nýja
vinnustað.
„Ég get fullyrt að við erum
ekki að fara í næsta leik til að tapa
honum,“ sagði Willum en hefur

hann trú á því að þetta Valslið geti
farið alla leið í sumar? „Já, við
trúum því. Það eru líka 10% líkur
á því þegar mótið er flautað á.
Metnaðurinn,
hungrið
og
mannskapurinn er til staðar. Ég
ætla samt ekki að lýsa því yfir að
við verðum Íslandsmeistarar. Það
hef ég aldrei gert og slíkar yfirlýsingar skila engu.“
Sérstaklega góður andi
Þrátt fyrir gott gengi í vetur
segist Willum ekki hafa fundið
fyrir því að menn á Hlíðarenda
séu farnir að byggja skýjaborgir.

Ekki erfitt að fara í Val
Það vekur alltaf athygli þegar
leikmenn og þjálfarar fara á milli
Vals og KR. Þegar tilkynnt var um
ráðningu Willums hjá Val skiptust
stuðningsmenn félagsins í tvennt
– þeir sem fögnuðu komu hans til
félagsins og þeir sem vildu ekki
sjá „einhvern KR-ing“ stýra liðinu. Það liggur því beinast við að
spyrja hver sé helsti munurinn á
að starfa fyrir þessi tvö félög.
„Það er ekkert svo ólíkt enda
eru bæði félög með mjög sterka
og ríka hefð. Þau eru einnig bæði
byggð upp af fólki sem hefur mikinn metnað,“ sagði Willum en
hvernig var það fyrir harðan uppalinn KR-ing að ganga til liðs við
Val?
„Það var ekki erfitt. Mér
fannst þetta vera spennandi tækifæri og þurfti ekki að hugsa mig
tvisvar um þegar kallið kom. Ég
er Valsari í dag en ég er líka KRingur. Maður afneitar ekki upprunanum og það mun ég aldrei
gera,“ sagði Willum Þór, sem bíður spenntur eftir því að leiða sína
menn til leiks gegn KR í Frostaskjólinu í sumar.
henry@frettabladid.is

ÚR SPORTINU
og AC Milan höfðu sætaskipti á toppi ítölsku A-deildarinnJaruventus
í knattspyrnu í gær þegar síðarnefnda liðið tapaði
óvænt fyrir Siena,
2-1, á meðan
Juventus valtaði yfir
Lecce, 5-2. Sænski
landsliðsmaðurinn
Zlatan Ibrahimovic
var óstöðvandi fyrir
Juventus í leiknum
og skoraði þrennu. AC Milan er nú
þremur stigum á eftir Juventus þegar sjö umferðir eru eftir af leiktíðinni.
rjálsíþróttakonan Silja Úlfarsdóttir hafnaði í þriðja sæti í 200
F
metra hlaupi á móti í Suður-Karolínu um helgina. Silja hljóp á 24,27
sekúndum og kom
í mark tæpum
tveimur sekúndum
á eftir bandarísku
landsliðskonunni
LaTasha Colander
sem varð í fyrsta
sæti á 22,52 sekúndum. Silja lenti
hins vegar í fyrsta sæti ásamt boðhlaupssveit skóla síns í 400 metra
boðhlaupinu.
etr Cech, markvörður Chelsea,
greindi frá því um helgina að
P
litlu hefði munað að hann gengi til
liðs við Arsenal fyrir fjórum árum
síðan. Þá var hann til mála hjá
Sparta Prag en það var eingöngu
vegna þess að
Cech fékk ekki atvinnnuleyfi sem að
kaupin gengu ekki í
gegn. „Ég var ekki
nema 19 ára og var
ekki í landsliðinu.
Ég hefði þurft að
vera búinn að leika
75% landsleika síðustu tveggja ára
til að fá leyfið. Þetta var mikið áfall
fyrir mig á þessum tíma,“ sagði
Cechsem þess í stað fór til Rennes í
Frakklandi. „Eftir á að hyggja þá
held ég að ég hafi ekki verið tilbúinn fyrir Arsenal. En ég sé ekki eftir
neinu. Ef ég hefði farið til Arsenal
væri ég ekki hjá Chelsea í dag. Nú
spila ég í frábæru liði og spila aðeins stóra leiki. Ég get ekki beðið
um meira,“ segir Cech.

!2.!23/.4+ q %-5  

6I¡ VÚ¡VA
OG LI¡VERKJUM
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6OLTAREN %MULGEL ER NOTA¡ SEM STA¡BUNDIN ÞTVORTIS ME¡FER¡ VI¡ VÚ¡VA OG LI¡VERKJUM ,Yl¡ MÉ EKKI BERA É SKRÉMUR OPIN SÉR E¡A É EXEM VARIST SNERTINGU VI¡ AUGU OG SLÓMHÞ¡IR NOTIST EINUNGIS ÞTVORTIS OG MÉ ALDREI TAKA INN  ME¡GÚNGU SKAL ÉVALT LEITA RÉ¡A LKNIS
E¡A LYFJAFR¡INGS É¡UR EN LYl¡ ER NOTA¡ ¤Ø SKAL ¤A¡ EKKI NOTA¡ É SÓ¡ASTA ¤RI¡JUNGI ME¡GÚNGU ,ÓTIL HTTA ER É OFSKÚMMTUN VEGNA ÞTVORTIS NOTKUNAR LYFSINS ,ESA SKAL VANDLEGA LEI¡BEININGAR É UMBÞ¡UM OG FYLGISE¡LI 'EYMI¡ ¤AR SEM BÚRN HVORKI NÉ TIL NÏ SJÉ

28

18. apríl 2005 MÁN U DAGU R

STUÐ MILLI STRÍÐA

Fölsun af verstu gerð

MYND: HELGI SIGURÐSSON

SMÁRI JÓSEPSSON HITTI ÞJÓÐVERJA Í SKÓLABÚNINGI

Fyrir hartnær 10
árum
síðan
hitti undirritaður Þjóðverja
nokkurn
í
Birminghamborg á Bretlandseyjum.
Það þykir ekki
í
frásögur
færandi
nema
að
kappinn
var
klæddur í breskan í skólabúning, eitthvað sem sést ekki á
hverjum degi.
Hann sagðist vera á ferð og
flugi um heiminn að eltast við
ástralska hljómsveit, AC/DC,
sem var í miklu uppáhaldi hjá

pilti. Hann bætti því við að hann
ætti nokkra skólabúninga til
skiptanna og klæddist þeim iðulega þegar hljómsveitin væri á
tónleikaferðalagi, gítarleikaranum Angus Young til heiðurs.
Aðspurður hvort að fólk
veitti honum ekki mikla athygli
sagðist hann sleppa merkilega
mikið við allt svoleiðis áreiti.
„Ég lenti að vísu í undarlegri
uppákomu fyrir tónleika hljómsveitarinnar í Los Angeles í
Bandaríkjunum fyrr í sumar,“
sagði hinn þýski. „Þá ákváðum
ég og félagi minn að fara á Hard
Rock Cafe og fá okkur eilítið í
gogginn.“
Þjóðverjinn sagðist ekki hafa
setið lengi inn á Hard Rock þeg-

ar starfsmaður nokkur vatt sér
að kappanum og sagðist vera frá
sér numinn af aðdáun á gítarleik
hans.
„En ég er ekki sá sem þú
heldur, ég er bara aðdáandi frá
Þýskalandi á ferðalagi með
hljómsveitinni,“ svaraði okkar
maður.
Starfsmaðurinn veitti svarinu enga athygli, fékk piltinn til
að stilla sér upp fyrir myndatöku og lét hann árita gítar!
Þeir Íslendingar sem eiga
leið fram hjá Hard Rock Cafe í
Los Angeles geta því kíkt inn,
fengið sér einn sveittan, og séð
fölsun af verstu gerð; AC/DCgítar áritaðan af Þjóðverja
ásamt mynd! ■

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Af því að ég
á það skilið!

■ GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Smakk! Smakk! Já, takk!
Þú mátt hella
meira úr
flöskunni.
Þú mátt
eiga það
Stanislaw...

Það er enginn sem
þekkir Coca Cola
light betur en þú.

Rétt
er það!

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR
Mjááááá! Ég sé líf
mitt þjóta hjá! Það eina
sem ég hef gert er að
éta og sofa, sofa
og éta!

O
O
oo
oo
oo
oo
oo

Eftir Patrick McDonnell

Lífið var gott!

Það er allt
og sumt!

Vornámskeið hefst
30. apríl
■ BARNALÁN

Upplýsingar í síma:

561 5620

Hefur þú séð Athugaðu í
baðkarið hjá
mæliglösin? krökkunum!

S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
VI KU N NAR »

Eftir Kirkman/Scott

Hérna eru þau. Hér er
líka pískarinn, eggjaþeytarinn, sleifin...

Ef þú
þarfnast mín þá
verð ég inni á
baði að elda!
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■ BÓKMENNTIR

Um næstu helgi verða Íslensku
þýðingarverðlaunin afhent í
fyrsta sinn. Fimm þýðingar eru
tilnefndar, allar í flokki fagurbókmennta, en stefnt er að því
að þýðingarverðlaunin verði árviss viðburður og flokkunum
verði fjölgað þegar fram líða
stundir.
Það er Bandalag þýðenda og
túlka sem stendur að verðlaunaveitingunni, í samvinnu við rithöfundasambandið og dómsmálaráðuneytið.
Verðlaunaafhending verður á
Gljúfrasteini þann 23. apríl, á
degi bókarinnar, og það verður
Ólafur Ragnar Grímsson forseti
sem afhendir þau.
„Við báðum sérstaklega um
að fá að vera á Gljúfrasteini því
það gleymist oft með Halldór
Laxness hvað hann var mikilvirkur og merkur þýðandi,“ segir Gauti Kristmannsson, formaður Bandalags þýðenda og
túlka, sem var stofnað síðastliðið haust og hefur að markmiði
að auka vitund og þekkingu á
starfi þýðenda og túlka á öllum
sviðum.
Bandalagið er hugsað sem
regnhlífarsamtök fyrir alla þýðendur og túlka sem starfa hér á
landi, þar á meðal fyrir táknmálstúlka, dómtúlka og skjalaþýðendur, auk þýðenda fagurbókmennta og fræðirita. Ljóst
má vera að í þessum samtökum
er litið á þýðingar í mjög víðum

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Þýðingar eru alls staðar

GAUTI KRISTMANNSSON Fimm úrvalsþýðingar hafa verið tilnefndar til íslensku þýðingarverðlaunanna, sem verða afhent í fyrsta sinn um næstu helgi.

skilningi. „Þýðingar eru miklu
stærri hluti af menningarlífinu
og þjóðlífinu en maður áttar sig
á í fljótu bragði. Hvað er til
dæmis Idol í rauninni annað en
þýðing á ákveðnu formi?“ spyr
hann.
„Jónas Hallgrímsson tók líka
sonnettuformið og beygði íslenska tungu undir það. Blaðið
sem þú vinnur á er líka að vissu
leyti þýðing á hugmynd sem
kom fram í stórborgum Evrópu.“

Bækurnar, sem voru tilnefndar, eru Örlögleysi eftir Imre
Kertész í þýðingu Hjalta Kristgeirssonar, Vernon G. Little eftir DBC Pierre í þýðingu Árna
Óskarssonar, Fjárhættuspilarinn eftir Fjodor Dostojevskí í
þýðingu Ingibjargar Haraldsdóttur, Snjórinn á Kilimanjaro
og fleiri sögur eftir Ernest
Hemingway í þýðingu Sigurðar
A. Magnússonar og Lágmynd
eftir Tadeusz Rozewicz í þýðingu Geirlaugs Magnússonar. ■

Breska geimveldið
[ MYNDASÖGUR ]
UMFJÖLLUN

Þetta byrjaði allt sumarið 1945 í
Þýskalandi. Nasistar eru nýbúnir að tapa stríðinu og bandamenn keppast nú innbyrðis um
að komast yfir helstu leyndarmál þriðja ríkisins. Það mikilvægasta sem Hitler lét vísindamenn sína kokka upp er að sjálfsögðu eldflaugatækni og geimrannsóknir.
Nú, en það eru ekki Ameríkanar eða Rússar sem hafa upp
á þessum græjum fyrstir, heldur Bretar. Í þessari vísindaskáldsögu eftir Íslandsvininn
Warren Ellis er semsagt sagt frá
því hvernig breska heimsveldið
heldur lífi og reisn með hjálp
stolinnar tækni frá nasistum.
Skömmu eftir stríð er hið
konunglega
geimráðuneyti
stofnað. Árið 1946 er fyrstu eldflauginni skotið á loft. 1950 fer
fyrsti maðurinn út í geim.
Minna en áratug síðar lenda

Bretar fyrstir manna á tunglinu.
Og svo framvegis. Svo virðist
sem Ellis sjái fyrir sér töluvert
meiri dugnað hjá löndum sínum
en hjá bandarískum geimförum
í okkar veruleika. En er líður á
bókina kemur í ljós að þetta er
ekki bara einhver þjóðrembuvelgja. Hér er nefnilega á ferðinni óhugnanleg lýsing á
Thacherisma í sinni verstu og
valdamestu mynd.
Hvernig það lýsir sér í bókinni get ég ekki sagt frekar frá
án þess að skemma lesturinn
fyrir öðrum.
Þeir sem hafa lesið Transmetropolitan og Planetary vita
að Warren Ellis kann að skrifa
vísindaskáldskap með félagslegum skilaboðum. Þessi bók á
ekki eftir að valda þeim vonbrigðum. Auk þess er Chris
Weston stórkostlegur teiknari.
Hönnun hans á geimförum
Breta er einstaklega sannfærandi, þ.e.a.s. miðað við þær
geimflaugar sem maður sér
vanalega í myndasögum.
Hugleikur Dagsson
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DRAUMLEIKUR
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.
MINISTRY OF SPACE

HÖFUNDUR: WARREN ELLIS
TEIKNARI: CHRIS WESTON.
Niðurstaða: Þeir sem hafa lesið Transmetropolitan og Planetary vita að Warren
Ellis kann að skrifa vísindaskáldskap með
félagslegum skilaboðum. Þessi bók á
ekki eftir að valda þeim vonbrigðum.

Su 24/4 kl 20, Fi 28/4 kl 20 - UPPSELT,

HÍBÝLI VINDANNA

Fi 21/4 kl 20 - Síðasta sýning
- Ath: Miðaverð kr. 1.500

20, Su 8/5 kl 20, Fö 13/5 kl 20
- Fáar sýningar eftir

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren

opera@opera.is

Sími: 511 4200

Fimmtudagur 21. apríl FRUMSÝNING kl. 14.00 -uppselt
- Sumardagurinn fyrsti
Laugardagur
23. apríl
Sunnudagur
24. apríl
Sunnudagur
1. mai
Sunnudagur
1. mai
Fimmtudagur 5. maí
- Uppstigningardagur
Laugardagur
8. mai
Sunnudagur
9. mai

2. sýning
3. sýning
4. sýning
5. sýning
6. sýning

kl. 14.00 -örfá sæti
kl. 14.00 -örfá sæti
kl. 17.00
kl. 14.00
kl. 14.00

7. sýning kl. 14.00
8. sýning kl. 14.00

MIÐASALAN ER HAFIN
á www.borgarleikhus.is og í síma 568 8000

Su 24/4 kl 20 -UPPS., Lau 29/4 kl 20 - UPPS.,
Lau 30/4 kl 20 - UPPS., Su 1/5 kl 20 - UPPS.,

SVIK

Frumsýning Fi 21/4 kl 14 - UPPSELT,

eftir Harold Pinter

Lau 23/4 kl 14, Su 24/4 kl 14, Su 1/5 kl 14

Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA

Su 1/5 kl 17

Su 24/4 kl 20, Fi 28/4 kl 20 - Aukasýningar

Börn 12 ára og yngri fá frítt í

Sýnt í
Borgarleikhúsinu!

Fö 22/4 kl 20 - UPPS., Lau 23/4 kl 20 - UPPS.,

Fi 5/5 kl 20

Borgarleikhúsið í fylgd

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ
e. Önnu Reynolds.
Í samstarfi við leikhópinn KLÁUS.

Fö 22/4 kl 20, Lau 23/4 kl 20

fullorðinna
Miðvikudagur 20. apríl Aðalæﬁng klukkan 18.00 -uppselt

Mi 20/4 kl. 20 - UPPS., Fi 21/4 kl 20 - UPPS.,

Aðalæfing Mi 20/4 kl 18 - UPPSELT,

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

Íslenska óperan v/Ingólfsstræti Pósthólf 1416 - 121 Reykjavík Sími: 511 6400

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.

Í samstarfi við Á þakinu

www.opera.is

Í samstarfi við LA.

Fi 21/4 kl 20, Fö 22/4 kl 20, Lau 30/4 kl

Lau 23/4 kl 20, Fö 29/4 kl 20, Lau 7/5 kl 20

29. apríl kl. 20 - Frumsýning
1. maí kl. 20 - 2. sýn - 3. maí kl. 20 - 3. sýn
8. maí kl. 20 - 4. sýn - 10. maí kl. 20 - 5. sýn - Lokasýning
Ath. Aðgangur ókeypis

Síðastas sýning

leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

HÉRI HÉRASON

Óperustúdíó Listaháskóla Íslands og Íslensku óperunnar

Fö 22/4

AUSA eftir Lee Hall

Síðustu sýningar

e. Coline Serreau

Apótekarinn eftir Haydn

e. Kristínu Ómarsdóttur

- gildir ekki á barnasýningar

AUGNABLIKIÐ FANGAÐ
DANSLEIKHÚSIÐ

TERRORISMI

fjögur tímabundin dansverk

e. Presnyakov bræður

Fi 21/4 kl 19:09 Frumsýning

Mi 20/4 kl 20, Fi 28/4 kl 20, Fi 5/5 kl 20

Su 24/4 kl 19:09, Su 1/5 kl 19:09

Aðeins þessar 3 sýningar

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

HUGSAÐU STÓRT

Iceland International Film Festival

FRÁ SÖMU OG FÆRÐU OKKUR
SCREAM MYNDIRNAR!

ĦĦĦ B.B. Sjáðu Popptíví
ĦĦĦ M.J. Kvikmyndir.com

Með Dennis Quaid í fantaformi
ásamt Topher Grace (That’s 70s
Show) og Scarlett Johnsson (Lost in
Translation).

Hún fær þig til að öskra! Magnaður
hrollvekjutryllir frá Wes Craven!

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ára
Sýnd í lúxus kl. 5.45, 8 og 10.15

Hann fær nýjan yfirmann óreyndan strák sem
dóttir hans fellur auk þess fyrir

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

Nýjasta mynd meistara Pedro Almódavar. “Sterkasta
mynd Almódavar í tvo áratugi.” (Village Voice). Í
aðalhlutverki er latneska súperstjarnan Gabriel
Nýjasta meistaraverk Woody Allen. Gagnrýnendur
Garcia Bernal og Fele Martinez.
eru sammála um að þetta sé hans besta mynd í mörg
Bad Education- Sýnd kl. 6 og 10
ár. Mynd sem engin sannur kvikmyndaáhugamaður
má missa af!

Aðrar myndir sem eru til sýningar:
Hotel Rwanda - Sýnd kl. 5.40
Woodsman - Sýnd kl. 4
Dear Frankie - Sýnd kl. 4
House of the Flying Daggers - Sýnd kl. 10.15
Rokk í Reykjavík - Sýnd kl. 6
What the Bleep do we Know - Sýnd kl. 4
Mean Creek - Sýnd kl 4
Darkness - Sýnd kl. 6

Melinda - Sýnd kl. 8

Hættulegasta
gamanmynd ársins

ĦĦĦ ÓÖH DV
Sýnd kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ára
ĦĦĦ S.V. MBL ĦĦĦ J.H.H. kvikmyndir.com

ĦĦĦĦ O.H.T. Rás 2

GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

Sýnd kl. 8 B.i. 16

Sýnd kl. 8 og 10.30

ĦĦĦĦ ÓÖH DV ĦĦĦ K&F X-FM
ĦĦĦ SV MBL ĦĦĦ ÓHT Rás 2
Sýnd kl. 4 og 6 m/ísl. tali
Sýnd kl. 4 og 6 m/ensku tali

Magnþrungið meistaraverk um síðustu dagana í
lífi Hitlers séð með augum Traudl Junge sem var
einkaritari Hitlers. Túlkun Bruno Ganz á Hitler er
stórkostleg. Ein besta stríðsmynd allra tíma.

Downfall - Sýnd kl. 8

SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 8 og 10.40
SÍMI 551 9000

FRÉTTIR AF FÓLKI
S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
VI KU N NAR »

wyneth Paltrow segir minnið
hafa versnað síðan hún átti
barn. Hún var að tala við nemendur
í leiklistarskóla í London þegar hún
minntist á þessa staðreynd þegar nemandi
spurði hana um hvernig
henni gengi að læra
handrit. „Ég var alltaf
hrikalega góð í að læra
handrit en eftir að ég
átti barn þá get ég
varla munað neitt. Ég
var með ótrúlega gott
minni en nú get ég
ekki einu sinni
munað hvaða
dagur er,“ sagði
Gwyneth sem
fæddi sitt fyrsta
barn, Apple, í maí
á síðasta ári. Hún er
núna við tökur á myndinni Running
with Scissors.

G

Sjáðu þessar í dag!
Skoðaðu dagskrá hátíðarinnar nánar:
www.icelandﬁlmfestival.is

ritney Spears stendur í kaupum
á 1.3 milljón dollara heimili í Las
B
Vegas nálægt staðnum þar sem

Darkness
- eftir Jaume Balagueró

hennar fyrsta barn fæddist. Samkvæmd New York Post, fæddist
fyrsta barn Britneyjar í herbergi 248
á Hard Rock hótelinu og aðeins
stuttum labbitúr frá nýju heimili
söngkonunnar. Kevin Federline og
Britney fóru nýverið og keyptu sér ís
í Flórída og uppgötvuðu þar að þau
væru ekki með nægan pening.
Federline skrapp þá út úr ísbúðinni
og bað einfaldlega
einn af paparazzi
ljósmyndurunum
um pening og lofaði að borga honum aftur. Ljósmyndarinn lét Kevin fá tíu
dollara og óskaði
honum til hamingju
með barnið.

Mayor of
Sunset strip
- eftir George Hickenlooper

Ljótt að stríða
[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

Mean Creek er óhugnanleg saga
sem gerist einhvers staðar í
smábæjarbakgarði Bandaríkjanna. Hún virkar sönn á mann
vegna þess hversu svipuð hún er
þeim fregnum sem maður fær
þaðan reglulega. Það er að segja
fregnum um morð sem framin
eru af börnum eða unglingum.
Rory Culkin leikur strák sem
er barinn af feita hrekkjusvíninu í skólanum sínum. Hann
klagar í hassreykjandi unglingsbróður sinn sem byrjar strax að
skipuleggja hefnd, enda eru þeir
bræður nánir og góðir vinir.
Þeir plata feita hrekkjusvínið í
bátsferð ásamt tveimur vinum
eldri bróðursins og kærustu
þess yngri. Í þessari ferð eru
áformin þau að niðurlægja
hrekkjusvínið allhressilega. En
það þarf ekki nema nokkrar
mínútur á bátnum svo krakkarnir sjái að sá feiti á niðurlæginguna ekki endilega skilið. Mannlegar hliðar fórnarlambsins
koma í ljós og sumir meðlimir
samsærisins fara að efast um
ágæti hefndarinnar.
Þessi mynd er ekki predikun
yfir unglingum í Bandaríkjunum. Hún er frekar nokkurs konar pæling um það, hvernig
svona atburðir geta átt sér stað.
Grimmd og viðkvæmni eru í hámarki hjá mannskepnunni á
unglingsárunum og stríðni virð-

MEAN CREEK
SÝND Á IIFF 2005 KVIKMYNDAHÁTÍÐINNI
LEIKSTJÓRI: JACOB AARON ESTES
AÐALHLUTVERK: RORY CULKIN, RYAN
KELLEY, JOSH PECK, SCOTT MECHLOWICZ
NIÐURSTAÐA: Þessi mynd er ekki predikun

yfir unglingum í Bandaríkjunum. Hún er
frekar nokkurs konar pæling um það,
hvernig svona atburðir geta átt sér stað.
Grimmd og viðkvæmni eru í hámarki hjá
mannskepnunni á unglingsárunum og
stríðni virðist oft fara yfir strikið.

ist oft fara yfir strikið. Leikararnir, sem allir eru börn og unglingar, standa sig frábærlega.
Culkin er fæddur leikari og er
ein af þessum barnastjörnum
sem hafa gamla sál. Einnig ber
að vekja athygli á Scott
Mechlowicz (Eurotrip) sem fer
á kostum sem skíthællinn í
hópnum. En það er Josh Peck
sem vinnur leiksigur í hlutverki
aumkunarverða hrekkjusvínsins/fórnarlambsins. Það er langt
síðan ég hef vorkennt hálfvita
jafnmikið.
Hugleikur Dagsson

FRÉTTIR AF FÓLKI
ariah Carey vonast til þess að
fá hlutverk í nýju Ricky Gervais
M
þáttunum sem nefnast Extras. Söng-

Melinda and Melinda

Rokk í Reykjavík

- eftir Woody Allen

- eftir Friðrik Þór Friðriksson

www.icelandﬁlmfestival.is

J Ó N SS O N & L E ’ M AC KS

Iceland International Film Festival
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konan hefur víst talað við framleiðendur BBC þáttanna um
að fá hlutverk í þáttunum. „Við héldum
að þetta væri
plat þegar
við fengum
hringingu
og okkur
var sagt að
Mariah vildi
tala við
okkur. Við
vorum að
taka upp þennan dag en
hyggjumst tala við
hana seinna ef
hún er á landinu,“ sagði talsmaður BBC. Kate
Winslet og
Samuel L.
Jackson hafa nú
þegar fengið hlutverk í þáttunum.

EIN AÐSÓKNAMESTA ÓHÁÐA MYNDIN Í USA.
Hefur unnið til fjölda verðlauna og var ein vinsælasta
myndin á Sundance kvikmyndahátíðinni.

Grípandi sannsöguleg
mynd eftir höfunda
Bloody Sunday.

Ein besta mynd ársins eftir
Kevin Spacey sem fékk Golden
Globe tilnefningu fyrir hlutverk
sitt sem Boddy Darin.

Napoleon Dynamite
Maria Full of Grace
Vera Drake
9 Songs
Beyond the Sea
The Mayor of Sunset Strip

Million Dollar Baby
kl. 6, 8 og 10
kl. 6
b.i. 14 Life and Death of Peter Sellers
Omagh
kl. 8
kl. 10.30
b.i. 16 The Mother
The Motorcycle Diaries
kl. 5.30 og 8
kl. 10.30

kl. 5.30
bi. 14
kl. 8 og 10.30
kl. 6
kl. 8
kl. 10.15

Ágætu viðskiptavinir!
FJÖLTÆKNI
ehf

Fjöltækni ehf opnar á nýjum stað 18. apríl að Súðarvogi 14,
gengið inn að vestanverðu.

18. apríl 2005 MÁN U DAGU R

VIÐ TÆKIÐ

Ný vídd

Að víkka sjóndeildarhringinn

ÞÓRDÍS LI LJA GU N NARSDÓTTI R ER MISSPENNT FYRIR SPORTPÖKKUM SJÓNVARPSSTÖÐVANNA.

▼

eitt símtal

22.20

Drama
Lost. Myndaflokkur um hóp fólks sem lifir af
flugslys og er strandaglópar á eyðieyju.

heima í stofu geta látið mata sig á
framgangi síns eigin liðs í stað þess
að sjá sportveröldina í víðara samhengi eins og sjá má á Sýn. Með
allri virðingu fyrir Bjarna Fel virðist RÚV ekki hafa áttað sig á, nema í
kringum landsleiki
sem aðeins RÚV
sýnir, að íþróttaefni
býður upp á mjög
svo lifandi vangaveltur og áhugavert
spjall, þar sem
ekki er allt
sem sýnist.

BJARNI FEL

▼

í samlesnum
auglýsingum

hríð voru vonbrigðin mikil. Golfþáttur var kominn í stað Guðna,
þrátt fyrir kirfilega auglýsta dagskrá á textavarpi og í blöðum. Mínum þótti það glötuð tilfærsla á auglýstri dagskrá og ég skildi það vel,
því æ fleiri skipuleggja tíma sinn
við takmarkað sjónvarpsgláp í stað
þess að liggja gapandi yfir hverju
sem er öllum stundum.
Í fjarveru Guðna stilltum við yfir á
RÚV þar sem Bjarni Fel var með
þáttinn Ensku mörkin, en sá þáttur
nægði engan veginn til að hugga
vin minn í vonbrigðunum yfir að
missa af Guðna Bergs. Sýn verður
að fá sitt kredit fyrir að hafa fært
gerð íþróttaefnis minnst áratug
fram í tímann, á meðan RÚV hefur
staðnað í einhæfum og endalausum
íþróttasamantektum þar sem menn

▼

Maðurinn sem nældi í hjarta mitt
les aldrei sjónvarpsdálkinn minn,
enda er ég ekki viss um að honum
væri um það gefið að ég skrifaði
um hann. Það er bara þannig að í
þau fáu skipti sem ég kíki á sjónkann er það oftast í hans kompaníi.
Maðurinn er bissí og veit hvað
hann vill. Veit hvað hann vill sjá á
skjánum og miðar tíma sinn við að
ganga að einstaka dagskrárliðum
vísum. Einn þeirra er Boltinn með
Guðna Bergs.
Um daginn fórum við vestur á
Mýrar í vondu veðri, allt of sein
heim úr sveitinni. Minn var ponsu
ókyrr yfir að missa af Guðna en
tók gleði sína á ný þegar ég minnti
hann á að þátturinn væri endursýndur seinna sama kvöld. Þegar
heim kom eftir hraðakstur í stór-

21.05

21:00

Fræðsla
Einu sinni var. Eva María Jónsdóttir varpar ljósi á
löngu gleymda atburði í Íslandssögunni.

Raunveruleiki
Survivor Palau. Keppnin fer fram á S-Kyrrahafseyjunni Palau og spennan magnast.

SJÓNVARPIÐ

fjórir sterkir auglýsingamiðlar
15.45 Helgarsportið 16.10 Ensku mörkin
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Myndasafnið 18.01 Brandur lögga (24:26)
18.10 Bubbi byggir 18.20 Brummi (35:40)

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 Dinner With Friends
14.55 Third Watch (3:22) 15.40 The Sketch
Show 16.00 Ævintýri Papírusar 16.25 Töframaðurinn 16.45 Jimmy Neutron 17.10 Scooby Doo 17.30 Froskafjör 17.40 Póstkort frá
Felix 18.18 Ísland í dag

17.20 Cheers – 2. þáttaröð (9/22) 17.50

18.30
19.00
19.35
20.00

18.30
19.00
19.35
20.00
20.30

19.15 Þak yfir höfuðið
19.30 Malcolm In the Middle (e)
20.00 One Tree Hill Nathan hefur áhyggjur af

TALSTÖÐIN
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allir landsmenn - margföld áhrif!

Vinkonur (13:26) (The Sleepover Club)
Fréttir, íþróttir og veður
Kastljósið
Átta einfaldar reglur (32:52) (8 Simple
Rules for Dating My Teenage Daughter)
20.25 Á ferð um himingeiminn (1:2) (Space
Odyssey: Voyage to the Planets) Leikin bresk heimildarmynd í tveimur
hlutum um könnun geimsins. Seinni
hlutinn verður sýndur mánudaginn
25. apríl.
21.15 Lögreglustjórinn (The District III)
22.00 Tíufréttir
22.20 Lífsháski (3:23) (Lost) Bandarískur
myndaflokkur um hóp fólks sem
kemst lífs af úr flugslysi og neyðist til
að hefja nýtt líf á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi þar sem ýmsar ógnir leynast.

23.05 Spaugstofan 23.30 Ensku mörkin 0.25
Kastljósið 0.45 Dagskrárlok

Fréttir Stöðvar 2
Ísland í dag
Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
Strákarnir
Eldsnöggt með Jóa Fel IV Í þáttunum
býður Jói Fel til sín góðum gestum.Stöð 2 2005.
21.05 Einu sinni var (Einu sinni var) Nýr
þáttur þar sem ýmir fréttnæmir atburðir Íslandssögunnar, stórir eða
smáir,eru teknir til frekari skoðunar.
Umsjónarmaður er Eva María Jónsdóttir.
21.35 The Block 2 (20:26) Í ástralska myndaflokknum The Block fá fjögur heppin
pör tækifæri til að innrétta íbúð eftir
eigin höfði.
22.20 The Guardian (8:22) (Vinur litla mannsins 3)

23.05 Dívur 23.50 Weekend 1.15 Las Vegas
2 (14:22) 2.00 Ghosts of Mars (Stranglega
bönnuð börnum) 3.35 Fréttir og Ísland í dag
4.55 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

Við höfum endurskilgreint samlesnar auglýsingar:
Aldrei fyrr á Íslandi hafa samlesnar auglýsingar birst á
sama tímabili í dagblaði, á netinu og á tveimur
útvarpsstöðvum. Þessi nýi möguleiki gerir auglýsendum
kleift að ná til fleira fólks á einfaldan og ódýran hátt.
Mun fleiri en áður lesa og heyra auglýsinguna þína
sama daginn.
Þetta er einfalt. Þú hringir inn auglýsinguna og borgar eitt fast
verð á orðið. Auglýsingin er síðan samlesin á Bylgjunni og
Talstöðinni og birt í smáauglýsingum í Fréttablaðinu og á Vísi.

Hringdu núna í 550 5000

8.00 White Men Can’t Jump 10.00 Blow Dry
12.00 Town & Country 14.00 Spirit: Stallion of
the Cimarron 16.00 White Men Can’t Jump
18.00 Blow Dry 20.00 The Italian Job (Bönnuð
börnum) 22.00 Flinch (Strangl. bönnuð börnum) 0.00 Ambushed (Strangl. bönnuð börnum) 2.00 The Sum of All Fears (Bönnuð börnum) 4.00 Flinch (Strangl. bönnuð börnum)

heilsu Lucas. Hann segir Karen að
Lucas hafi ekki farið í hjartaskoðun.
Dan býður Keith að halda áfram að
vinna hjá sér.
21.00 Survivor Palau
21.50 C.S.I. Kona finnst látin á hótelsvítu.
Hún ber öll einkenni þess að vera
smituð af ebólaveirunni. Önnur kona
finnst síðan með sömu einkenni.
Catherine og Nick rannsaka málið.
22.40 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal.

23.30 CSI: New York (e) 0.15 Þak yfir höfuðið (e) 0.25 Cheers – 2. þáttaröð (9/22) (e)
0.50 Óstöðvandi tónlist

OMEGA

STÖÐ 2 BÍÓ

- meiri tíðni - meiri útbreiðsla - lægra verð

Sunnudagsþátturinn (e)

▼

BYLGJAN

7.00 Will & Grace (e) 7.30 Sunnudagsþátturinn (e) 9.00 Þak yfir höfuðið (e) 9.10
Óstöðvandi tónlist

▼

VÍSIR

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

▼

FRÉTTABLAÐIÐ

SKJÁREINN

7.00 Joyce M. 7.30 Benny H. 8.00 Sherwood
C. 8.30 Um trúna og tilveruna 9.00 Maríusystur 9.30 Joyce M. 10.00 Daglegur styrkur
11.00 Robert S. 12.00 Samverustund (e)
13.00 Daglegur styrkur 14.00 Joyce M. 14.30
Ron P. 15.00 Kvöldljós 16.00 Daglegur styrkur 17.00 Dr. David 17.30 Freddie F. 18.00
Joyce M. 18.30 Mack L. 19.00 Daglegur styrkur 20.00 Vatnaskil 21.00 Mack L. 21.30
Joyce M. 22.00 Daglegur styrkur

AKSJÓN
7.15 Korter 20.00 Bravó 21.00 Níubíó 23.15
Korter

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
12.00 Football: UEFA Champions League the Game
13.30 Snooker: World Championship Sheffield 16.00
Marathon: Boston United States 18.30 Snooker: World
Championship Sheffield 20.30 Football: Eurogoals 21.30
Football: UEFA Champions League Happy Hour 22.30
News: Eurosportnews Report 22.45 Motorsports: Motorsports Weekend 23.15 News: Eurosportnews Report
BBC PRIME
12.00 Monarch of the Glen 12.50 Teletubbies 13.15
Tweenies 13.35 Fimbles 13.55 Balamory 14.15 Binka
14.25 Bill and Ben 14.35 Cavegirl 15.00 The Weakest
Link 15.45 Bargain Hunt 16.15 Ready Steady Cook 17.00
Doctors 17.30 Eastenders 18.00 Holby City 19.00
Spooks 19.50 Murder in Mind 21.00 Coupling 21.30
Manchild 22.00 Popcorn 23.00 Atlantis Uncovered 0.00
Mars: Death or Glory? 0.45 Truth Will Out
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Dogs with Jobs 12.30 Totally Wild 13.00 Ultimate
Survivor – The Mystery of Us 15.00 Nature’s War Zone
16.00 Battlefron 17.00 Air Crash Investigation 18.00 Dogs
with Jobs 18.30 Totally Wild 19.00 Nature’s War Zone
20.00 Battlefront 22.00 War Secrets – Italy’s Forgotten Invasion 23.00 Forensic Factor 0.00 Battlefront
ANIMAL PLANET
12.00 Ultimate Killers 12.30 Predators 13.00 Crocodile
Hunter 14.00 Animal Cops Houston 15.00 The Planet’s

Funniest Animals 15.30 Amazing Animal Videos 16.00
Growing Up... 17.00 Monkey Business 17.30 Keepers
18.00 Ultimate Killers 18.30 Predators 19.00 Crocodile
Hunter 20.00 Miami Animal Police 21.00 The Natural
World 22.00 Pet Rescue 22.30 Breed All About It 23.00
Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal Rescue 0.00 Weird
Nature
DISCOVERY
12.00 Viking Voyages 13.00 21st Century War Machines
14.00 Extreme Machines 15.00 Rex Hunt Fishing
Adventures 15.30 Hooked on Fishing 16.00 Skyscraper
at Sea 17.00 Raw Nature 18.00 Mythbusters 19.00 Plastic Surgery Head to Toe 20.00 Trauma 21.00 The Human
Body 22.00 Forensic Detectives 23.00 Extreme Machines
0.00 Battlefield
MTV

13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new
17.00 European Top 20 18.00 Advance Warning 18.30 Diary of 19.00 America or Busted 19.30 Jackass 20.00 Top
10 at Ten 21.00 Battle for Ozzfest 22.00 The Rock Chart
23.00 Just See MTV
VH1

15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer’s Jukebox 17.00 Smells
Like the 90s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00
Bands Reunited 20.00 When Supermodels Ruled the
World 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 VH1 Hits
CLUB

12.10 Ross’s BBQ Party 12.40 Race to the Altar 13.30
Hollywood One on One 14.00 Cheaters 14.45 Girls
Behaving Badly 15.10 Lofty Ideas 15.35 Paradise
Seekers 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Race
to the Altar 17.40 Paradise Seekers 18.05 Matchmaker
18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25 Cheaters 20.10 Ex-Rated 20.45 Sex and the

Settee 21.10 Men on Women 21.35 Sextacy 22.25 Great
Gardens 23.10 Come! See! Buy! 23.40 Cheaters 0.25 City
Hospital
E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News Weekend 13.00 The E! True Hollywood
Story 14.00 Style Star 14.30 Behind the Scenes 15.00
101 Most Shocking Moments in... 17.00 The Entertainer
18.00 E! News Weekend 19.00 The E! True Hollywood
Story 20.00 Love is in the Heir 20.30 Gastineau Girls
21.00 The Entertainer 22.00 101 Most Shocking
Moments in... 23.00 E! News 23.30 Gastineau Girls 0.00
101 Juiciest Hollywood Hookups
CARTOON NETWORK
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster’s Home for Imaginary
Friends 13.10 Ed, Edd ‘n’ Eddy 13.35 Codename: Kids
Next Door 14.00 Dexter’s Laboratory 14.25 The Cramp
Twins 14.50 The Powerpuff Girls 15.15 Johnny Bravo
15.40 Megas XLR 16.05 Samurai Jack 16.30 Tom and
Jerry 16.55 Scooby-Doo 17.20 Looney Tunes 17.45 Ed,
Edd ‘n’ Eddy 18.10 Codename: Kids Next Door 18.35
Dexter’s Laboratory
JETIX

12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro
13.25 Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15
Digimon I 14.40 Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally
Spies
MGM

12.05 Bandido 13.35 Audrey Rose 15.25 By Duty Bound
17.00 Seven Hours to Judgement 18.30 Stitches 20.00
Facts of Life, the 21.45 Hard Bodies 2 23.15 God’s Gun
0.50 Rollerblade Warriors 2.20 Mouse on the Moon, the
TCM

19.00 Mrs Miniver 21.10 The Belle of New York 22.30
Fury 0.00 Greed 2.15 The Girl and the General

33

MÁN U DAGU R 18. apríl 2005
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SPACE ODYSSEY: Voyage to the Planets Sjónvarpið kl. 20.25

7.03 Góðan dag með Sigurði G. Tómassyni.
9.03 Dagmál Odds Ástráðssonar og Ragnheiðar Gyðu Jónsdóttur.

Seinni hlutinn verður sýndur
mánudaginn 25. apríl.

Könnun geimsins

14.03 Mannlegi þátturinn – Umsjón: Ásdís
Olsen. 15.03 Allt og sumt með Hallgrími
Thorsteinsson og Helgu Völu Helgadóttur.

BYLGJAN
Brot úr myndinni.

▼

20.30

Íþróttir
Boltinn með Guðna Bergs. Guðni og Heimir
Karlsson fara yfir stöðu mála í fótboltanum.

SÝN

17.45 David Letterman

18.30 NBA (Miami – Indiana) Útsending frá

▼

leik Los Angeles Lakers og Dallas
Mavericks. Úrslitakeppnin er á næsta
leyti og fróðlegt verður að sjá hvernig
liðin spjara sig.
20.30 Boltinn með Guðna Bergs Spænski,
enski og ítalski boltinn frá ýmsum
hliðum. Sýnd verða mörk úr fjölmörgum leikjum og umdeild atvik skoðuð í
þaula. Einnig sérstök umfjöllun um
Meistaradeild Evrópu. Umsjónarmenn
eru Guðni Bergsson og Heimir Karlsson.
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþróttaviðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapparnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.
22.30 David Letterman

23.15 Boltinn með Guðna Bergs

POPP TÍVÍ
7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið 19.00
Game TV (e) 19.30 Stripperella (e) 20.00
Amish In the City 21.00 Kenny vs. Spenny
21.30 Kenny vs. Spenny 22.03 Jing Jang
22.40 The Man Show

HALLMARK
12.45 Jim Henson’s Jack And The Beanstalk 14.15
Ivana Trump’s For Love Alone 16.00 Early Edition 16.45
Hiroshima 18.30 Reason For Living: The Jill Ireland
Story 20.00 Law & Order Vi 20.45 She’s too Young
22.15 Hiroshima 0.00 Law & Order Vi 0.45 Reason For
Living: The Jill Ireland Story
BBC FOOD
12.00 A Cook On the Wild Side 12.30 Ready Steady
Cook 13.00 Deck Dates 13.30 Safari Chef 14.00 Can’t
Cook Won’t Cook 14.30 James Martin: Yorkshire’s
Finest 15.30 Ready Steady Cook 16.00 Sophie’s Sunshine Food 16.30 Tamasin’s Weekends 17.00 Antonio
Carluccio’ S Southern Italian Feast 17.30 Friends for
Dinner 18.30 Ready Steady Cook 19.00 Deck Dates
19.30 Floyd’s Fjord Fiesta 20.00 Can’t Cook Won’t Cook
20.30 Sophie’s Weekends 21.30 Ready Steady Cook
DR1

12.10 Sådan ligger landet 12.45 Vagn i K¢benhavn
13.20 Tæt på Dyrene 13.50 Nyheder på tegnsprog
14.00 Boogie 14.10 Cribs 14.30 Det ægte par 15.00
S¢ren spætte 15.05 Yu-Gi-Oh! 15.30 Troldspejlet 16.00
Rubbadubbers 16.10 Den lille r¢de traktor 16.20 Pingu
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Nyhedsmagasinet 17.30 Den nye have 18.00 Rejseholdet 19.00
TV Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Farligt
bedrag 21.30 Bag om Adams æbler 21.55 Viden om
SV1

13.10 Sportspegeln 13.55 Stopptid 14.00 Rapport
14.05 Agenda 15.00 Herz im Kopf 15.30 Krokodill 16.00
BoliBompa 16.01 Björnes Magasin 16.30 Lilla sportspegeln 17.00 Trackslistan 17.30 Rapport 18.00
Coachen 19.00 Plus 19.30 Sverige! 20.00 Spooks 20.55
Familjen Anderson 21.20 Rapport 21.30 Kulturnyheterna 21.40 Mannen från U.N.C.L.E. 22.30 Sändningar
från SVT24

FM 98,9

FM 90,1/99,9

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00 Útvarp Samfés 21.00 Konsert 22.10 Hringir

0.10 Glefsur 1.10 Ljúfir næturtónar

ÚTVARP SAGA

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhornið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi.

AÐRAR STÖÐVAR

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

Svar: Suzanna úr kvikmyndinni Don’t Do It
frá árinu 1994.

„I can’t believe this, both of my boyfriends are cheating on me.“

RÁS 2

FM 92,4/93,5

17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.

ÚR BÍÓHEIMUM
Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmundur Ernir Rúnarsson og Sigurjón M. Egilsson.
13.01 Hrafnaþing – Umsjón: Ingvi Hrafn
Jónsson.

RÁS 1

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40 Af minnisstæðu fólki 9.50
Morgunleikfimi 10.13 Stefnumót 11.03 Samfélagið í nærmynd
12.20 Fréttir 12.50 Auðlind 13.05 Í hosíló
14.03 Útvarpssagan: Karlotta Lövenskjöld
14.30 Miðdegistónar 15.03 Frá hugmynd að
veruleika 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskálinn 20.05 Tónskáldaþingið í París 21.00 Viðsjá 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Úr tónlistarlífinu

»

Hér er á ferð leikin bresk heimildarmynd í tveimur
hlutum um könnun geimsins. Áhöfnin á Pegasusi er
400 kílómetrum ofan við brennisteinssýruskýin sem
umlykja Venus. Trúlega var Venus einu sinni lík jörðinni enda á svipuðum aldri en vegna nálægðar
Venusar við sólina er nú fátt líkt með plánetunni og
jörðinni og þar er 480 stiga hiti sem dugir til að
bræða blý. Þar hefst myndin og síðan heldur áhöfnin
á Pegasusi áfram ferðalagi sínu um himingeiminn.
Höfundur og leikstjóri er Joe Ahearne og meðal leikenda eru Martin McDougall, Joanne McQuinn, Rad
Lazar og Mark Dexter.

FM 90,9

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying
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SÉRFRÆÐINGURINN
Símon Jón Jóhannsson þjóðfræðingur fagnar sumardeginum fyrsta

Svarað í sumartunglið

HRÓSIÐ
... fær Valur Snær Hilmarsson
fyrir að sýna snilldarleiktakta
sem óknyttastrákur í auglýsingum Umferðarráðs.

2

1

3

Sumarið kemur í þessari viku, formlega á fimmtudaginn
með sumardeginum fyrsta sem er gamall hátíðisdagur á
Íslandi, eins og jól, nýár og páskar. Símon Jón Jóhannsson þjóðfræðingur segir engan vafa á að sumar sé á Íslandi eftir sumardaginn fyrsta, sama hvernig sem veðurguðirnir láta.
„Sumir hafa gagnrýnt að sumardagurinn fyrsti sé of
snemma miðað við árferði, en dagurinn er fastur í almanakinu. Hann er séríslenskur hátíðisdagur með kæra
merkingu í hugum landsmanna.“
Gamall og fallegur siður á sumardaginn fyrsta eru
sumargjafir. Símon Jón segir sumargjafir þekkjast frá því
snemma á sextándu öld og þær hafi verið gefnar löngu
á undan jólagjöfum.
„Einnig tíðkast að menn geri sér glaðan dag í mat og

drykk og síðasti vetrardagur er gjarnan mikill gleðidagur,
líkt og gamlárskvöld og önnur tilefni þegar menn kveðja
eitthvað. Í gamla daga var fatnaður, nýir skór og vettlingar, jafnvel leikföng, gefin í sumargjafir, því yfirleitt gefa foreldrar börnum sínum sumargjafir, en stundum líka hjón
hvert öðru og húsbændur vinnufólki sínu sumarglaðning.
Þetta er líka góð átylla til að endurnýja útileikföngin þegar börnin fara að leika sér meira úti við.“
Til siðs meðal Íslendinga er að óska hver öðrum
gleðilegs sumars og ýmis hjátrú er tengd sumardeginum
fyrsta.
„Menn settu út vatn í undirskál til að vita hvort vetur
og sumar frysu saman, sem talið var gott og vita á veðurgott sumar. Þá er gömul hjátrú að láta svara sér í sumartunglið, sem er fyrsta tungl eftir páska. Um leið og

menn sjá nýja tunglið eiga þeir
að þegja þar til einhver yrðir á
þá og það sem sagt verður felur í sér spádóm, eða véfrétt.
Þjóðsaga segir frá stúlku sem
eignast kærasta. Einhver sest á
valtan stól og segir: „Hann er
valtur.“ Þá var það fyrirboði um
að kærastinn væri brottgengur
og valtur sem slíkur,“ segir Símon Jón og minnir á að 1921 SÍMON JÓN JÓhafi sumardagurinn fyrsti verið HANNSSON ÞJÓÐgerður að barnadegi á Íslandi. FRÆÐINGUR
„Síðan þá hafa myndast Segir vita á gott sumhefðir fyrir að skátar gangi skrúð- arveður þegar vetur og
göngur og gefið var frí í skólum. sumar frjósi saman.
Börn notuðu daginn til að leika sér og fólk fór í spariföt til
að fagna því að loks kæmi sumar eftir harðan vetur.“

FRÉTTIR AF FÓLKI
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tuðningsmenn Össurar Skarphéðinssonar í slagnum um forS
mannsstólinn í Samfylkingunni eru
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14

16

15

17

18

Lárétt:
1 stórhýsi, 5 fjandi, 6 öfug röð, 7 tveir
eins, 8 stjórnpallur, 9 fjöl, 10 geimvera,
12 for, 13 auðug, 15 sólguð, 16 tarfur, 18
fugli.

Lóðrétt:
1 framferði, 2 títt, 3 fimmtíu og einn, 4
veitti aðhlynningu, 6 fuglar, 8 fuglamál,
11 spil, 14 kaldi, 17 grastoppur.
Lausn:
Lárétt: 1 höll, 5 ári, 6 kj, 7 tt, 8 brú, 9
brík, 10 et, 12 aur, 13 rík, 15 ra, 16 naut,
18 lómi.
Lóðrétt: 1 hátterni, 2 ört, 3 li, 4 hjúkraði,
6 kríur, 8 bra, 11 tía, 14 kul, 17 tó.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2
3

Sex.
Auðunn Jónsson.
Japan og Kína.

» FASTUR
» PU N KTU R

V-DAGSSAMTÖKIN ÍSLENSKU Þórey Vilhjálmsdóttir, Ingibjörg Stefánsdóttir, Hlín Helga Guðlaugsdóttir, Björn Ingi Hilmarsson og Hildur
Sverrisdóttir, talið frá vinstri.

ÍSLENSKU V-DAGSSAMTÖKIN: VALIN SEM FYRIRMYND

Stórar hugmyndir í litlu landi
V-Dags samtökin á Íslandi hafa verið valin til þess að vera fyrirmynd
annarra samtaka af þessu tagi í
Evrópu. „Við förum til Brussel í
eins konar „workshop“ þar sem
fólk frá um 30 löndum kemur saman. Við munum meðal annars flytja
fyrirlestur um okkar fyrirkomulag
á V-Deginum og annað sem við höfum gert í tengslum við hann. Við
hittum líka meðlimi Evrópuþingsins og þá verða lagðar línurnar um
það hvernig V-Dagssamtökin sem
ein heild gæti hafa áhrif á Evrópusambandið til þess að tryggja að
löggjöf sé okkur í vil. Þá meina ég
okkur sem berjumst gegn ofbeldi á
konum,“ segir Þórey Vilhjálmsdóttir meðlimur V-Dagssamtakanna.
Aðspurð um hverja hún telji
ástæðuna fyrir því að þau hafi verið valin sem fyrirmynd segir hún:

„Ég held að það sem hafi aðallega
vakið eftirtekt hennar Eve Ensler
sé sú staðreynd að við fórum í
gegnum stefnumótunarvinnu fyrir
V-daginn og erum komin með
markmið fyrir næstu fimm árin.
Auk þess erum við með starfsmann
sem vinnur í hlutastarfi allt árið og
fengum við styrk frá Félags- og
Dómsmálaráðuneyti til þess að geta
haldið þeim starfsmanni uppi.
Einnig erum við með herferð um
hverja verslunarmannahelgi og
leggjum meiri áherslu á að hafa
karlmenn með í baráttunni en önnur lönd hafa gert.“
Þetta er að sjálfsögðu gífurlega
mikil viðurkenning fyrir V-Dagssamtökin og segir Þórey þau vera í
skýjunum yfir öllu saman. „Við
erum rosalega ánægð með að hafa
verið valin og frábært þegar svona

lítið land fær viðurkenningu af
þessu tagi. Það er oft sem það gerist að í litlu samfélagi eru stærri
hugmyndir og fólk er hugrakkara
við að framkvæma þær. V-Dagurinn í ár heppnaðist stórkostlega vel
og við fylltum Íslensku Óperuna og
því miður þurfti að vísa fólki frá. Á
næstu dögum rigndi svo yfir okkur
baráttukveðjum. Það myndast einhver andi þennan dag, einhver samkennd og undirtónninn er gleði og
baráttuhugur. Eins og Eve Ensler
segir þá eru þessar konur sem eru
búnar að lifa af ofbeldi orðnar
sterkari og eru „survivors“ en ekki
„victims.“ Það er þessi mikla samkennd sem gerir V-Dagssamtökin
frábrugðin öðrum baráttusamtökum sennilega vegna þess að það
sem við berjumst fyrir snertir svo
marga.“
hilda@frettabladid.is

heldur betur vígreifir en þeir hafa
opnað heimasíðu í
kringum framboð Össurar undir léninu
formadurinn.is þannig
að það er ekki hægt að
segja annað en þarna
sæki fólk fram undir
býsna gildishlöðnu
merki. Nokkrir nafntogaðir stuðningsmenn Össurar fara fögrum orðum um formanninn og lýsa yfir
stuðningi með greinastúfum. Þeir
sem leggja orð í belg á www.formadurinn.is eru meðal annarra Einar Karl Haraldsson, alþingiskonurnar Jóhanna Sigurðardóttir
og Katrín Júlíusdóttir, Björgvin G. Sigurðsson, þingmaður,
og gamli kratajaxlinn Karvel Pálmason sem segir lítt
skiljanlegt að efnt skuli til framboðs
gegn Össuri. „Sú var tíð að menn
lögðu mælikvarða á hvenær ætti að
skipta um karlinn í brúnni. Ef illa
fiskaðist misserum saman þótti réttlætanlegt að karlinn í brúnni tæki
pokann sinn. Því er nú aldeilis ekki
að heilsa, það fiskast vel og Samfylkingin er á góðum skriði,“ segir
Karvel um formanninn. Lénið varaformadurinn.is er enn laust ef einhver hefur áhuga en skátar hafa
þegar tryggt sér lénið foringinn.is.
amkvæmt fréttum úr hinum
stóra heimi kvikmyndanna mun
S
hinn 37 ára gamli, breski leikari
Daniel Craig taka við hlutverki
James Bond af Pierce Brosnan.
Það hefur lítið borið á Graig þessum
sem er einna helst þekktur fyrir að
hafa leikið á móti Angelinu Jolie í
bíómynd um grafarræningjann Löru
Croft. Íslenskir bíógestir geta gert
smá úttekt á kappanum á næstu
dögum þar sem hann fer með hlutverk í myndinni The Mother sem
verður sýnd á IIFF 2005 kvikmyndahátíðinni. Roger Mitchell leikstýrir
myndinni sem fjallar
um samband eldri
konu og yngri
manns en hann
sló rækilega í
gegn með Notting
Hill árið 1999.

Fyrsta plata Davíðs Smára væntanleg

Menntaskólinn á Ísafirði
Kennarar skrópa
í áfallahjálp
Ólínu skólameistara
– hefur þú séð DV
DV í dag?

Idol-stjarnan Davíð Smári gefur
út sína fyrstu plötu á næstu vikum, fjölmörgum aðdáendum hans
vafalítið til mikillar gleði. Á plötunni verða einungis erlend lög í
hans flutningi og verða þau flest
róleg í anda þess sem Davíð var
að syngja með góðum árangri í
Idol-keppninni.
„Það verða góð lög á þessari
plötu úr öllum áttum,“ segir Davíð Smári. Aðspurður segist hann
ætla að láta það ráðast hvort hann
leggi fyrir sig ballöðusöng í framtíðinni. Fer það eftir viðtökunum
við þessari plötu. Davíð útilokar
ekki að semja lög á sína eigin
plötu síðar meir en hefur hingað
til einbeitt sér að lagasmíðum fyrir hljómsveitina Lubricant. „Ég er
alltaf að semja fyrir hljómsveitina og við erum frekar jafnir í því
þar. Ég á nokkur lög sem eru
hress rokklög,“ segir hann.
Páll Eyjólfsson umboðsmaður
Davíðs, sem meðal annars hefur

DAVÍÐ SMÁRI Fyrsta plata Davíðs Smára kemur út á næstu vikum.

Bubba á sínum snærum, segist
hafa tröllatrú á Davíð. „Hann er
mjög efnilegur og hefur góða

rödd. Það er alltaf gaman að vinna
með ungu og efnilegu fólki,“ segir
hann. ■

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is
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BAKÞANKAR
ÞRÁI NS BERTELSSONAR

Óspillt þjóð
S

pilling er fyrirbæri í mannlegu
samfélagi sem virðist einkum
grassera í námunda við peninga
eða völd. Sumir eru á móti henni.
Aðrir ekki. Sumir eru með siðferðislegt hreinlætisæði. Aðrir segja að
það sé nóg að fara í bað fyrir kosningar, hvort sem maður þarf þess
eða ekki.

Í TÉKKLANDI er allt á öðrum
endanum út af því að forsætisráðherrann, fyrrverandi lestarstjóri
35 ára gamall, keypti sér 120 fm
íbúð fyrir nokkrum árum í Prag,
5ta hverfi. Íbúðin kostaði um 12
milljónir ísl. króna, en tortryggnir
menn voru fljótir að reikna út að
þetta væri mun hærri upphæð en
hinn ungi forsætisráðherra hefði
samanlagt haft í kaup á ævinni.
Þess vegna var hann spurður að
því hvar hann hefði fengið þessa
aura. Við því gaf hann loðin svör.
Eiginlega kafloðin. Og nú riðar
stjórnin til falls, ef hún er þá ekki
fallin. Svona er spillingin í útlöndum.

Á ÍSLANDI er spilling sem betur
fer óþekkt fyrirbæri. Það er því athyglisvert að velta því fyrir sér
hvað það er sem veldur því að Íslendingar eru alveg óspilltir meðan
útlendingar eru svona hræðilega
spilltir. Erlendis er sífellt verið að
gaspra um efnahag stjórnmálamanna, meira að segja í blöðunum.
Á Íslandi eru fjármál hins vegar
friðhelgur hluti einkalífsins sem
ekki er við hæfi að minnast á frekar en kynlíf eða holdafar. Upplýsingar um efnahag fólks eru fátíðar
á Íslandi, þess vegna var gaman að
lesa það í danska blaðinu Politiken
í viðtali við Bjarna Benediktsson,
sem er alþingismaður um 35 ára
gamall og hefur því góða innsýn í
kjör alþýðunnar, að ónafngreindur
vinur hans væri þeirrar skoðunar
að þeim Íslendingi sem ekki á einn
milljarð í banka líði eins og aumingja (“taber“).

ÞETTA er skynsamlega athugað
hjá Bjarna og vini hans. Það er
mikill aumingjadómur að hafa ekki
komið sér upp milljarði á bankabók
og vænni sneið af kvóta í einkavinavæðingunni. Ekki síst vegna
þess að hér er engin spilling og
enginn að rekast í því hvort menn
hafi unnið sér inn með heiðarlegum
hætti aura til að kaupa sér íbúðarholur fyrir 12 milljónir – hvað þá
meira.

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I NN

ER

550 50 0 0

